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CATALA A GIRONA

WOOSLATIA

El

malcoatelltanient
dels acates

En el reial decret del Directori militar d'Espanya contra el
separatisme, s'assenyalava en certa manera un criteri per a
fixa r oficialment els límits dels drets de la Dengue catalana. Es
Durant la monarquia austroclar que aquest criteri no s'avé Amb el nostre. Pera sempre es hongaresa,
el desig mils ardentútil el saber fies a quin punt pot ésser avui lliurement usada a dels °altura del Sud, era la
fuela
Catalunya nostra llengua premia.
dació d'un gran Eslat iugoslau.
En la disposició /aludida, al .costat de frases prohibitive3, Aquest Fatal. escriuen des de
pai g avia d'altres que reconeixien explícitament alguns drets Viena a "Libre Belgique", exisdel nostre idioma. I alma done motiu a . un català del .Rosselló, teix: ele arbitres del món l'han
• a Versalles, Sembla,
Emmanuel Brousse, a escriure que el reial decret era en el' creat
dones, que els eslaus del Sud
una
concessió,
puix
que
fons
consignava a favor del català drets haurien - d'estar contens. Pare) no
que tara aleshores cap dispoeició de l'Estat espanyol havia con- s'esdcvd. próblenut inegnat. Tanmateix, En Brousse oblidà que, si no per recenei- goslau existeix sempre. Els dieemont explica, almenys per un era relativament llarg havia plomitties: 1: eIs escriptors de
obtingut la Ilengua catalana, dins el reina unitari espanyol, politiem internacional se n'ocu-pen assid'uament.
raes amples Ilibertats.
D'entre aquests eslaus, els
Pene ara sembla que no tothom comparteix el criteri que es
croates són eta mds malcondonava com a fixat pel reial decret. Es evident que determina- tenis.
Es comprensible — cades ordres goverratives—i fins alguna d'ecIesiestica—donades
erles el mateix corresponsal —
3 Girona, responen a un critcri moit mes restrictiu que el que
que un palde ele més de quatre
s'ha v ia deduit de l'alludida disposició del Directori, i més res- milions d'homes no pot ésser
trictiu, també, que el tiara s'estableix en la recent circular de la tractat rozo una quantitat negliDirecció general da primera ensenyança, segons l'extracte tele- gible. Al roalat dele crnates. hi
tres milions d'eslovens. Serigràfic que n'acabem de rebre, a no ésser que es vulgui conside- ha
en parlar deis montenegrins.
rar un compliment insincer el rec
- oneixemzmt de la justicia i la tanmateix poc nomhrosos. això
legitimitat d'estimar l'idioma propi, que es consigna en la cir- forma un total de set
cular esmentada, i que en bona lógica és tant com reconèixer d'habitans que voten fer-se escollar. (bit, volen?- Que l'Estat
el dret d'usar-lo i d'ensenyar-lo.
ittkoslau es ronslitueixi fedeHem parlat ja de la suspensió de les cetedres de Llengua i
Literatura catalana de les Escoles Normdls de Girona, Passis- ralment, (le guisa que cada nació que l'intrgra guardi 1n en-el
ència a les quals per part dels normalistes era voluntaria, i que ante-momia,
això és, el cese propi
no costaven ni un cèntim a l'Estat. I encara hi ha altres fets, narlanient, els seus lribunals.
segons noves que de Girona relame Despullats de tot comentara lea ses-es escoles eonstidonärem compte d'aquests fets , que sabem per conducte fide- tuinf-se notadas en unital anal)
la Sf.Thia en les qiiestions milidigne.
tar i económica. Cal tenir en
Als miles& gironins se'ls ha prohibit Pensenyer ni Un mot
de natal.
A les entitats com el Foment de la Sardana i l'Associació
de Música, seas obliga a posar cartells i fer programes en catea i en espanyol.
S'ha exigit a la revista de música "Scherzando" que doni
a traducció espanyola ches treballs que publica en català.
Ultra aquestes ordres de caràcter governatiu, n'hi ha una
alca de caràcter episcopal.
Amb motiu d'ésser la festa mejor de la ciutat d Banyoles,
el panegíric del Sant está confiat enguany al doctor Fred2ric
Dalmau, fill de la localitat; el doctor Dalmau ha rebut inda
tuteas dels seus superiora perquè el serme no fos dit en
tale.
•-an ha en tot. niel-enes, alguna errada interpreid6? Volem creure que es aquest, i no pas cap altres, el motiu
del que a Girora succeeix.
Deliberadament no hem donat a aquestes t'afiles cito d'una
protesta, ni d'una defensa dolo drets lingüística dels catalana.
Ens hem limitat a exposar uns feto, sense-comentar-los. Notaras
volem repetir la frase de Don Miguel de Unamuno que l'altre
dia citàvem: la llengua es la sang de l'esperit. Per tant, la Ilenkaa catalana es la sang de l'esperit catalh.

Full de dietari
UN ALTRE PROBLEMA

I LETONIA

desgermanització

L'obra de

1

fondes de fóra, què? No cal
dir • •••a enquesta gaire minuciosa per
oble, : r el convenciment que eón, amb
Segons comuniquen a "Le
clan< excepcions. una veritable ignoTemps", aletea representants
mini... Parlo amb el pensament fit en de la premsa polonesa, denen
kt indes d'una població de relativa informes molt suggestius sobre
irapre-incia, amb estació ferroviaria i la desgermanilzaciii a Letenia•
amb Jutjat, amb Registre i
L'amarte de higa ha canviat del
aneb..n otaria. De les petites viles mu ss - tol. Els alernanya, separata de
nava: es ja no en faig qüestiú.
les adininislracions pnbliques,
No he fet la prova. Penó és fàcil no poden lliurar-se al comerç.
de ir -veure que si ens acarem amb un Llur situad() de en general, dificil, car la població letona té
xop :-ari d'aquesta mena d'hostals
E eseiiquem la nostra desesperació envers Hl una remarcable antara: la rustiguesa dels serveis i la tipatia. Els anlies nobles aleiirn•Ha de les instaHacions. comen- manys són coinpletament arruttara engegar-nos. de paraula. a nats- Els orgullosos harous Mi0 5 •- erta destinació desagradable. llas fan de dispesers melare
>MI> si s'escau. ens dira que ell listes filies: (binen Inerme a daCO f. cap reforma, ni cap millora, micili i altres antice feudale
venen djaeis por les rentonades.
Pe na, !a seva clientela sembla completar.. -nt avinguda amb el statu quo Dos diaria de 'lengua alernanya
surten actualment a Itiga: l'un,
actual.
"Rigaschen Narlaichtena ne onSi, ticoratjats per aquest principi
cena ala silla eompatrint as
de ra 7:mear, tracteu de sueg,s crir-li la
l'acceptació Ileial del nou estes!
3iat mte la seva fonda, converla
tida u: hotel modest, peri, conforta- de coses. L'altre, al cop lear'a .inb
compta
ble. arauria una altra mena de gent "Rigascherau", que
l'ajut de tole als medie alemis remuneradora que la d'ara, us Inanys,
As dirigit per Schimann.
respcni sa: "Esta ble quan renré
Leque
tan vr aMt ja cuitarè a posen el water. rabdill del partit alemany a
el bar : -. cl reixat contra les mosques, anea.
Sambia , dones, que els entras
el s , rt. ,2r americà i tots aquests rotenen al
4111c-3 que necessiten du senyors. epressor do Letbnia
PerÓ mmtre només vingui un senyar davant seu un esdevenidor
5eadura.:7 perque no té més remei que brin. Sense infftiiosr.in, arruinats, no poden exereir una areql
tesir-hi ja està ' he tal cona està."
qualReVnlla damunt els afers
I aquest es el cerelc viciós en fiti
públies (Fi-un-test poble novel] pebeii:guen molts propietaris de fon- r?' enèrgic i vivac que ella anoda. en poblacions de cap de partit o
menaven aluna e . despectivament
Sil llors
dotats de certa atracció na- una raça da' palafreners i de
' en Esperen que el turista s'acosti
trinxeraires. La dr.sgermanitnlátr cuitar a fen reformes. 1 que s'esd evé: S'esdevé que el turista no sa - chi de Letbnia, dones, sembla
n eta. esperant que el propietari elevi un tel..
l'e stable a la categoría d'hotel. Ales- liligilINI11311111011111111111111111111011111111111111
!latee. les reformes sempre resten
.ddites i el turista sempre resta llu- AQUEST NUMERO HA
tyi.

Quin miracle del cc! farä Orle cessi
aquest trae:e allunyament? No voldrä
"CO tocar el cor dele bolis burgesos
4 . Cataluny5 perqué s'imposin el satnfici d'anar a demostrar
raen la -necessitat d'allotjar practicales per.
Iones cenit a persones? No voldrä
'brar el prodigi d'infeedre im sane
en a pensa del Pau i del
kg que lenta uo basta/ a Ii Plaza

PASSAT PER LA CEN.
— SUBA MILITAR

11111311111111011111111111M111
de la Constituci6 o a la Placa del
Mercadal?
Si Déts no vol fer cap d'aquests deis
agracies, tiec Por que el problema serà
insoluble.

Carlee toidevIla

POESIA I REALITAT

compte, 1 és una (A-leen-aojó
molt important, que Aliaste no- :Aova mort, os presenta als
p osperb thai ltassriens1 ninfa
bles — ele serbias. els enlates.
tres ulls com una -cosa més a fer una cosa lea refinada, tan
elc eslovens — temen la mateica
llengua, amb aquesta itifeAn- exteriordineria que toles les in- enmpliraila, reno la. que 1.11C011Se ,ne mue el serhi s'e.erin en en- vencions dels novel-listes ara- cientmnit ellI ha arribat ;a realitzar.
eheters riel:Pies, montee que els ses.
I no s'ha de remar tare cap
I a:xt) de la inconsciencia és
ereates i p is eslovens merma
ele ear nlelerS Ilettins. i que els a elevant, per varar que la rea- l'interesan. Mollee vegade...s una
m n i s finta a mes cum- frase dita inconseientmene per
eslovens ha» enri q uit Iltir Men- litat
le un ase D'obra que 1 nthlt gusgua aroh are:James que eh al- plan:1e que la poesia
paratila poesia _un mente tan tos; vosaltres. per ITIAS que hatrea repetleixen.
La llengua (1'm-tueste nobles antele con] volehen), al enr de guessiu ru na in t. no Pliallrfen ence'rtada. I es que es ven que
S. dones, la tuateixet . prró no Irr ponías:da ibérica s'Ir, prodint ro l'espècie humana
aixf Ilur mentalitat. Es cona que. difit lambd una mena. de
Telera
epileptica4 Atrae-serena "belluga una •, mena tle:-dimoni dirtmIssiin un prussiti i un ane '
triar. Tambi'• .hi ha tina riiinstió da, d'un ale mes cure natural-. fa:teclas i ¡relee gura posa a la
ment,
per()
que
no
:ralea de te- Ilangue i a les ma p s dais Ina
reli giosa, talment com s'esilev,1
ter la seva imporlanoia. AqI1P3- mes aquestes par:11/IPS i saquesentro cta pruasians
triare. Els eroatee eatidies. la literatura obeeix a ima tra- tes accione que PS donen en
ala serbia ortoelo nres. En fi, hi eli;dó de jet fa eents anys. Avni la realeza i.. que deixen curtes
ha una ailestiÓ de rullup,
din els representants mes sol- toles les invencions dele artesserbio s n in risa pohlo amh una
vento d'aques I a lit era tura eón, tes.
organització notifica, social i ene-ara que sernbli parado:cal,
Notaras nal aforar una airea,
eernn\mirei d'origen oriental: En Pie Barree i Caricia Arniebes. obrir una mira -e ta xara i
feri
en
un:,
ra,
)
vj
en
ernates,
PIS
Per molla miseria, per mella os ho donaran tot tet, 1 valdria
simerinr.
agror, tara_ en sentit tregie taut la pera de frier un ea '21A Croacia la influtniela
p era en senlit. grolesc, ene tro- Ileg leerme un Inventar' sanVirna 1. en general, la d'.111str n a bru en la literatura d'anituals amente!. I te la matra
Hongria. ha ratat imPerlants. des hornos eminents, la reate. gin burgesat Es. ame dubra,
Per Yo e q/IP l'aroniteetura. In tat. de la 'vida madrilenya ven- elle mes caracteristic,' elle mes
Ilen gna i el, paisatrrrs són mol t Ven, si sou una mica oiraerva- important del temperament eaintros'aus, bona hi tro'm un 'ro dors, que us en propereinna /ale. el que s'amaga en les fesA que nne en y 1 rnroariell es 9 n•-•
mena mes encara i rn un sen. samics incolores i inofensivos
i eme a l'Eulona
fit mes imprevist i mes disto- ea falda senyors Puigs, seés a nron. La erulirtrut inte/I n e- ca t.
ny o rs Ferrera i sellaras Comas.
tual ermita 4 snnerior a la nIe
Je he ennegul persones i he
I 113 es tralla de ferali broIn Sierbia priSpiarnent dila. la visitar, cases de elebA, amh estade frr pessigolles al teUniversitat d'Agram. que té lo. dants a dintre. que deixen citas meta,
(l'una
tea lee fartillats. rxrettonr. i pelas els momento ntés es_ ma ni d'usar fórmules
Mime P 1 S enslitins sen mas cts- queixats de "La nula hierba" hernia gastada, sitió d'a g afar-he
seriosament, amb nula grapa
rontifonts. Va ele remarcar t aro feria, acezar-1ns bina clavete-a C,r4ria. la rioursa del pea_ o del "Arbol I/;' la ciencia". •
I a Barcelona i a Girona
jata anula tole els calmes i amb
hIc i l'abundar deis sena mer- arrea.
Catalunya
ele
p assa el tata l'eterna.
cate, ben di feroot rIn l'Austria
I Mete es ciar, costa mea de
emigrada- El poble pregona- mateix. No cal miar a cap .barri
terlail,
a
cap
indret
peri- fea herb salitral la pena que
ment caltdic. El etergat
Ibis;
no
ral
cercar
"la
Montuels eacripters de Catalunya
és exclusivament del país.
ra", dintre la sociedad bar:lo- pensessin una mira iras en tosa, dintre eta nuelis mes nor- les apestes coses.
mals i nras decente en aparanJosep mama de Sagarra
RUSSIA
eia s'al !roben tresors inapr^e i lbles. tanta (trames i tantos
Murats q 5 reates
novelles .cons

Declaracions de
Trotzky
"Westrninsfer Gazote" rep

La
de Moseop unes declaracions retes per TrolzIty en un miting
d'obrers inetaltúrgics:
"Alemanya es troba actualment, declara el senyor Trotzlzy, devele d'un dilema. Ha d'esntlir entre un icsfondramont
complot i una revoluciii social.
Anglaterra ds impetent damunt
el continent enconen. Franca.
pal seu coMpte, batirla de mobiMane 1.700,000 homes si volia
ocupar l'Alernanya revolucionaria, perb Mildo que comett
l'u/tiesta irise/nudosa. Quant a
Polhnia. un és pro'nable que 'sag! contra
contra Alamanyn. Jo no cree
nrn

ninira meece, left

possibilitat retina guerra polo -

no-russa. Polimia ha d'esileve-

nir, sia un pont, sia una barrera. Nosallres volem quo $111 el
pone porque tenim-fretura
so:lides tea Alemanya i neron,
sensre aquest pont la nosert
agricultura agonitzaria. Ami)
tot, si Pnlenia estlevd una barrera (l partem atara Iota franquean) tampoe no voldriern
guerra, per?) no tolerarem d els- •
ser isolats del merrat enrome
Al metete tempa cal qua polenta aerneteIxt In seva maltrata
tal en bata guerra civil a hu-

ropa.

eulemen.
A França, la aneirlat burgesa ha lingut magnifica- explo-

radora, se nata trel forra id
suo, i totes aquellas
humanes dels, pisos che Perra
i de la provincia francesa, han
estat vestales minar! alilat
per obra i greda de milja dot-

zena d'ertistes.
En canti a casa riostra este
tot per fer. III ha liagut :teas
intentes de aovella naturalista,
però que mamas, aquests
lenta! Retal ivement a Cat alu nya potser hi ha un excés
Tothorn canta les penes del ami cor i les faceeies

Id l festeig d'una manera
Inés n nones enearcarada. pare aquestes coses si no es alelen
Muna manera molt viva tio inlereesen a nngli. Però aflö que
l'esetelelal i la caria d'otra
de la xafarderia humana, allb
que conmisteix en agafar un heme paf earree, agafarele pel
ehittehl cona si fas un conill,
clavar-lo de prus i mane en
les Marines d'un llame, aixt,
que interessa de delibt Agitaralo elesprevin g ue quan encara
hagl Ifogat lenes de dissi-,
mutar, enib totes les acates mi-,
series etotes les se.ves

LA SITUACIÓ A EUROPA
La nova República Rhenana
es va ecnsreidant. Ha estat ja
constaten sota la presidencia
dcl sonyor Allatthcs• Ha estat
proclamada la república a noves poblacions. A conseqüència
do la carestia /el ha hagut gratis
disturbis a diversos llocs de las
l'entena ocupadas.
A 2avierr, /ion Hall:. C3 nega
a tractor amh cl (lovern do Berlín I declara el balean a la naixent república del Paiatinat. A
ilasbnla han ceta,. atacados les
trapes de la Rolchswehr. Romancon a cIrculcr a Berlin ala pm.
mers ballets da larzetresta or.
Na oomenpat a Parla Ja tercera conforhaola de Tänger.
111n11.1.11..1.1.11e

La Política

:
COM MENTA h'IS
A UNES' DECLAIMCIONS
"La Ven ele Cataletnya" coment'a el
sen darrer ararle editorial referint-se
a les declarecions elcl trreeter de la
• Taboealerii, senyor Bastos, en les quals
;s'avenate:a 'el dcsiti, "mol: noble,
5 4i101/ jstnt, d'ac'onsemeir l'espanyolitsaBes.
,Jekj completa de tole els tobles de lo
Tot Mete •esta . par 'fer it Ca- 100545".
ttelunya; rallara dia em deia En
El callego milenalista qnolificis
Josep Cerner que • .44 decida «tecle: nimia declaracions.

•

DE LA NUTRA CULTURA

Els darrers cartOgrafs

De .vegades, quan un Ilegelx f. a escalen una ríes:ella. Tant de
escrit per aquests
bol . Perque mirona quo n In ha.
La cartografia chela • latiera
tuilius i observadorseformidm• de tela u tela per tallar; el que -segas
medievals i dels primera
bles eme hl ha hagut al nsttrt, i maneo és fil i agulla i -unes de. l'edat
moderna té un doble
es tope arara un eert peasenala lames mane..
fiejg
reil
•
Dun e batuda, les cartea
• ge extraaraineri, sezebla que - es , penga, ezenquest món,
terrestres
i el rhapa-niuedi
un . digui: aixe no pet ósser, que té una certa malicia, que
aquest personalge no,cs denle ja peques coses Ii vindran da TiYen, de l'obra de Plolomeu,
l'autor posseeix una imegina- nou, i emn mes va-mes ens ado- conservant-ne fins .1a pretterita
toponimia, que ja no respeten a
cid fora de Mieles, 1 :piantes ve- rmita de la inteicenein
da la cap realitat aivent;
d'ant' a , les
gades ara enganyem en penara eostra manea d'apaga-lacra.
caries de navegar, els peraltal cosa; per molt que-feei lar- cada cantonada deseobrim co- latas.
filie ale l'observailera exLista, la vida semereael gua- rles que erniern impossibles. periencia de la
gent d raer
r •
nyara per nah.
Ene ve un amic i ens dita: No cala coneixornents astronbinics.
Entre els escripinrs thoderns, he sapo, Fulano, aguce que visa En la e:telegrafie .meditmaenia,
posee cap com Dostoyewski ha
-tel carrer i a tä.I número? dues
apareixen - tot soarribat a crear une s. aisicalo- Dones, mira, ha tel e això i M- gut. escotes
cona dos prez/ els pobles
gies tan complieadez.;:i mons- ea, o ha da tal cosa. I un es marinera:
l'escota italiana. anda
transes.' 'Je record() que quan , queda amb Imbece badada a ca- les bramaras de GOneve i Venèera molt jovenet, vaig comen- da dos per tres. De veg.adas ens cia, i l'escota eatnlana, a let
ver d'aficionar - me d'urea mane- torture m la imaginació. per va donar el seta-majos relleu el
ra boja a la lectura de Dosto- cercar Mi argument -que tingut cae dre Mallorca. Ella es una
vewski, i tenia el coima/amena una cena originaleal, per es- de les sierras mes grasas de•la
que tot aquell méni era una pu- te riliza un centre o el eme sigui, r.ostra cultura i buí ealdria que
ra invenció de l'autor: aíatural- i fofa els nostres trearalls, to- hom emprengues el cateleg i la
neme un ,eslava aleshores tan les lee nostres 1e:t'eres- i la nos- publicarle de la ço ena ens
ItInny de coneixer la vida masa, tra inventiva- no són res al en resta. Els trehallS
la febre i l'epil è psia moral del eastat de la imaginaeie prodi- 1- de Jatenla Cresenera, Sol-tiritara
tenme del tearisme i del post- giosa que un imbl e cil ha demos- tothora rara reis Pere lit i Joan
Isarisme! Ara, de.sprée que trae ti fi i efente Ro pagar Ì. la gran enetä catalana de.
salan vist una mica les coses, una guantea' que deval, o Per 1375 1 la que fou tramese al rei
que leas fullrjet revistes, quo treure unes guantes meesete3 a bit-teñía Caries V (le Franca. la
mcravella d'En Vallsera, posus heu assabentat de fets hia- un IISI/I'Pr.
lóri t es i concreto, despees que
Els acuilits que tel un perso- salda (l'Amar-ice Vespaei i aval
awlesla nebulosa eslava ha so- natge vulgarasim, les coses a la Ttiblratree de Caleteare-a,
fert una mira d'analisi, troben que inventa per donar mal ;Mi- tesamoniegen tailet (Por de !a
una explicació tlògirui, veieu en re a la dona, al-gos, o al cena- Ilustra escota. Ella ds la que fa
certa pari els medres de Camus re no se us amarran mai. Es niixer la eartografia perIngue
1 °esos quia serviren ei arpiall etident que vosaltres findren sa• amb el cenefas ni:alerten
Jateee airee, estelere rt, a Sogeni ente. La figura Resellen, una intelligèneia superior a la
per ejemple, la SAYA. Vida i la d'aquest personatge vulgarís- •arel. vera (Inirie 'al Nave-

un labre

tOtl inezer eeisel?"4"ie

ame of meteeTerree4.
;
_7E:1 4P1"165 .;:

gant" ella /a que ame la fa-

mera Olivos, (raseras 011e el poder talarían-a ha alele ja fa
temps. da les nostres mans, encara menté a Weflia, (pian este
per neixer la dissetena cente"-lea. el seu tradicional presttei.
Grill deis uta, anneiles earats
amb /ea color?, variades ele lea
costes, amb la visió es'quernht i ra. cas les grano antara, arab
peneens i onebames de les
.terres ben coneendrs, ruals les
ingenues i aamiralivas pende-.
le54 atles 'fabnitisasa
Monstres marine fienlialiques
imalgrs 'de la telera del Preste

.. • .
ereamp habitual das eartögrafs
ella per exemple, a eteest atoe
e/1 solar' deturmase i anp Ver.‚

madraza elf fine, al Cap. Sant

Joan, sota la Urea:, ceta/e:acial,
, CS.SelA remarcabas siemes, la
seva exactitud cia tefe la carta
africana i ea especial ratleritie
ca, Ço que avalora, mese equest
atlas as naves adoptat pera
»orrs 'deltor la forme eentemDad-mine abautionant- les-- malee:es, tradicionals dats ' eartbgrata, e que 'l'un de- l'altre e'anaveta copiant a través deis segles.
L'obra que ens ocupa no erafeta per dirigir un pilot i no-he
permetia ni la seva rallada es ,
cale ni la manea 'del -retieulat;
peahaver-hi .a rada mapa no,
mes una rosä dels vents• 'Srgurament que amb aquest altea
En Male tines pretenia ate
lar les exigencies caun
desitjes de emzeixer la nemeneclatura Ilaeors sisada de les
cartea, ron aquest el Baldorner
Vigezzi quia, anablletra de finals
del segle XVI, signa cona posa
sessor el revés d'una de les caz.,,
tes?

Tots els històries ðe en eace
lograrla. com Desimoni, Uziella

Nertraieskiold, Fischer r KrAt schmor jan messinAs Joan Marte:
nes. que Signa a Messina tots
els setas teehällse eracegnorn
Merares o Martínez no és

aetaer'Sletlia. i molt
menys no he- ara en el segle
XVI; Tot I Mala la senyereta
Codezei eonsella de posar ma punt interregatin a la na ci onalitat d'En Jo'an-efart ines. Aquest
interrogare . peró. As ben posee_
hin sunrimir - lo. L'horne que en
un lempo de dreadenela. per la
trangue (adatada, vivint i helaban:1M a• Saffia signa semprecataaa la SAliri obra, es que tenla •
desconegut

el ralees per Meneen merares,:
"Joan efartines en Messina any

-

ens ocupa : La matellca frr,iu, it
Messina arry"...) usen
els mallerquins Olive s . eU3 roa
metete lampe trehanaven a la
mateixa eintat. El columna !'En •
•Martines NI un matradfssim re-.

Juan i de la hiperhiiria Ultima
' r ulo! Dolça barreja d'exactilin?
i fantasia, ample marge donat
al sonmi i a 'l'aventura en
aquells temps que navegar era gtsnt valenciä peró tut gräfia
encara descobrir i cada moilest dels s ems mapas és la • 'un eamse eserrd
nene:e- ilnia renima
midieamenticamant "a" en-ses. Vida freenderia qua avui. ellnipt
ele Inc '1' Mona en eis
Inassa rae:difiera qur. sean, A4 ja roms es
de Ics rostrs,ros!ei:..
impossible. 'Vela d'heroisme
d'estiraja mercader a. que Italia sirient suposar. (lenes, que, nit
are la Cataltinya a ntiental o de
modelat les reptileiques 11111111- les
illes , per he. rolo de' familia
Cipals . de Catalunva i
órighiai'irt des' Valtentra • e es ta1111 la L'otra ile Comere obria
blert
a Mesina, En Joan
amplament, vorn les naus
Dista les seres ranra de poma, Des apren7nd en aquesta
feltres 'c7,rf:.^.•rifs.i' de' 1.e=itota
olneoses al toas les enatTle3,
l'art. que ti', exerei encstivades teratitiques mercada- c.atalana,
tre 1550 i 1580. Vea are dones.
ries. En Mame/ :lela Sants Oli- 1111
nona ene ens ealdril afeg:r
ver volia cantar-la aquesta vida en la saya "Llegenda de Jan- ale (l'En Prunes i de la famime el Navegan". Obra intor- lia Olivcs en estudiar els u'slt loso
romplula fot just da comenon'a. rebrolls ¿le la nostraaartogracom el mateix periodc de g14- fia.
L. Nicolau d'Orwer
ria i g le :entiesa que zehi havia
suggerit el tema, (plan el Consolat da Mar era la
medit erren ia. "Tempera mulantur et
nos mulamur in Mis".
,Una nova mostra de la car- Converses filo tografia (atelana en la SONia
epore tardorenca. ha lronat
conMxer a la revista florentina
"L'Universe", la senvereta
AL S. C. V. •
g i raran. Codazzi. Es tracta ii" la
Sense gosar condemnar en absolut
;‚set U, alias de cine caries leenla censtruçc:O Dfs de tal ludri: estant,
liCITIOS ' o p e ream i . allquait re..
nentment pe r la Tableara T
h ai- nosaltres creicm que cal donar la predense da Afile. siena l a efesratim • ferénc:a á De tal ladra: eslont, en la
eany 1579 per Sean Martilles. mateixa mesura, peró, que preferim
L'autor ,.5 pmo cone'grnt <tina la De tai indret a tal altr: o p es da ta rarlografia, anal) la seva Ilarga itrdret a tal almo. Per indicar el punt
dotzena efe treballs i els Se113 d'origen tenim les das propeeciens
i des de; però la primera 6s sens
D'edita anys
Que l'atlas, del (mal ne re- dable preferible a la segcna sempre
se_
a
l
tetes
lee
cantes
que
una scgona determinació (a tal
produeix
1:yerta Codazzi, estime, con les aire indret) o en nace qualsevol (esaltaes obres del mateix autor, tatal) indka sui:clentment la val,,r ame
dios' tradició (le la carlogra- què do preu el de. M'eta!.
fia catalana, aringe no pot pas
Creirm ente C. Soldevila 6s de 1a
tentaría-tea ES ben e:tractorista Mateixa oPln s.6 natura, i ja, en el thol
ca la eleseiariö de tres gratas en d'un dels darrers tulla de dietari,
Ferea de la Mali te rrenia, la havem vist mar de... estant ea II« de
Benin' &nada a l'illa fahnlose des de:.. esItIl. Ferie en de... estant,
da Stelanda, Ist remesentarie qedsevol que sigui l'origen d'aquesta
(l'Escaria rem una illa, la mar- construcei6, avui sentim el de cree a
ea d'el passal re dele fiebrens equivalent al dc d'una expressió cota
per la ,n-tan nata. l'exacta longital Adra a tai altrt u i sí. al costat
luid eetallyn del Cap fleme i ct sie da tal indrn-t ti tat altra dicen tateCap Vadei la figuració de la bé des de tal indrct o tal allre, es
fenteetkailla cts Sant Maten co compren que pugui esdevenir, acibuc al'Attentie arare.
un escriptor com C. Soldada, d'usar
Quin'. l'oren eta manis dl- des de... n'slant en ¡loe de de... estala.
recate de l'obra d'En Martineral Ara, que. coincidint amb C. V., consiEs mea' 'acose:uta a l'atlas de deren' des de... estant una construcci&
Juan ÜtisQs, datat día 1563: i
ara cotas ara, roe recomauable.
/111 Miro d'linhilftn. anterior
Quant a deSla r d de, te ja indulga(Culis deu anys i lambe de la mem un parió ell la Ilengua: (rota de.
mateixa eeecole, esteta-es avut Perb eeniaruceioni com apesto, ene
teta dos a In lailil
ioteca Ambre- pedem acceptar quan les trobeia
simas (le Hale . Ni de l'un ni sin tetes pel poble, no sentida enrao,ffla,
perb• ifes còpia remete
eariptor les crel deliberaba s
Segnrarnent tete tres deriven Ilment.un
D'eitend de, tan mateix. no Ñ.
d'una pretoOpue.ronal.
bio haver conqvcrie cap adepre.. • .'
Alguna detalla ludIviduniiizen;
l'obra le dona bl arttnes. Supera

lògiques
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(Atunes •rgentlues

5815 55 59 tan Exterior
59.45 irse sisl
5810
50.53 Frenes
1449
144,)
Noca York
1,11*
12stor 146' 14550 14g Espanya
4515
43 • 0 44'
42'
Suissa
Holanda
Italia

7 605
40587
MC60 5
2554

547
9556
1706

suecia
Portuga/

Argentina
Montevideo
ItIle

Aluenga
Franca

Loores.

L

1 elef..n. l'2•41) 1 231

Copenhague
Yokolianut
In:laica
Yornega

Així no s'acontenta als uns ni als
altres i es va accentuant en el país
el convenciment que una cosa és
la bona voluntat i una altra la silvia aplicació dels coneixements indispensables que reclamen els asTecleo múltiples de la Governació
d'un Estat.
Fa ternps que dient i repetim que
les ohligacions del Tresor, atilb la
serie vicioea d'uns vencime»ts
minents, que han el capital i el sacrifici del capital del tot estéril, estan ficades dintre un llot.
1 si no es va ril pidament a una
consolidacii, del Deute no eixiran
de cap manera de ht situaciú angoixosa.
Prou creient que la reducció dintetas en una part de la gran operació preocupadora era per preparar-se un augment o (luan menys
la recerca d'un decir moral.
El resultat d'aquella operad.; demostra el perill de semblants psicologies quan no sún t'en definides
pels grano inte lh igents en les tifiestions.
La Borsa al comptat durant la
setmana es veu fluixa en Deutes
d'Estat i fernta en obligacions en
general. L'Interior baixa, segons
les sèries, rara un enter; mig l'Exterior; uns cèntims més sota la setmana anterior; les obligacions del
Tresor, insensibles als cupons que
caminen.
Es niantó ami, poca variació de
fluixedat Famortitzable per al cupú
imminent del dia 15 de novembre.
Les .Mancomunitats, poc operades a 7075, bell>e conoció.
Millorats els Municipis.
pot dir que els del 6 (le 192"
i les Exposicions sún gairebé als
mateixos preus d'abans de la sorpresa de la destitució de l'Ajumament.
Obligacions de carrils generalinent ben nodrides d'operacions.
El Nord 6 per Dio passa de 102 a
16265. Recordi's que qualificievem
aquestes oldigacions d'iddrailores.
Creiem que s'aniran sostenint fer-

mes i àdliuc millorant 'Ir cara al
cupo semestral de 15 de novemIn e.
Aixf mateix es fan moltes uperaciono en Alacants 6 per loo a la
par. No deixen d'ésser ben recoma-

E. Surinyach Senties
Dissahte, 27 d'octubre de 1923.

A g ent de Cano' 1 Morsa
Plaeill de Santa A11132, 15, P.011. 1. •
Toleron 5 5 22 A

/ CANV . :

.GUPONS

Rambla del Centre. ,.

lira. t-ampattil Cassi :

Noguer

Especlatista en misales de la roel I canon. DIreet0r, per opo g le1.6, 411 Sol-vol

de respeendliate de Plioapttel dc ta
Santa Cree. Consulta de
a 4.
1ALENCAA, 800.

Ex-interna dele Hospitals
Paris. Enterrnetats de la dona:

Parta . - Consell de Cent, 322, entresol.

Melga agregat.dels Hospital. de Parle. Dolo,
I Orales. Consulta de 4 a 6. Consulta
tumbarles d'II a I, 'Ibis. de les Flore, I. primer.
Cura umileel Eererti gie «use weree144
OP Cer4ener, eepeeieliste, he treelleilet
ei eeseeitari 49 Os liesuibli re 155 Mor%
24, lo llamee de ion P.e% 314.114141..
9.9 .11
11 NI avell i de 0
do 1e Media

J. de Llobet

HEMORROIDES unza

dala Hospitals de Parle. P•11

semi. M'U Pau, i, pral, E.*
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VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BARCELONA I
NO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
Trartion 7% 1991..
Truenen preferente .
C. E Coinoltraeld
remad
C 6%
nene Expoluen) 6%.
F. Catalunya 6%. .
E. Cremallera 6%.
o A Goeil 6 5.. .
p oia..va S'eta 7%
O. laceran,.
.
n. T nareelona tt%
(hotel Ras 7%. .

p

A limelitelll

5%

Pirelll 6%.
Gallega nertrlellal 6%
Culo
de Catalunya.

atormwmag...,

cort

14075
115.
111-50
97-85

Sl fiVEDÜR COME

18'58
84'

i

5010
9175 95'
9510
1083
9210

Eit c:iixes, 8 pessetes ni•;:; per
11Lri
OLIS DE CACAUET
Corrent, a 180.
Refinat, a 195.

neus per pessetes els loo
Vagons arribats aquesta setmana
pm l'estació del .Morrot:
Oli ;eildalús, 5 vagons.
ideen del país, 11 l'agotes.
Queden a l'esinentada estació 3
vagons.
Per la mar han arribat 30 vagons
d'oli andalús.

Mercat de vital
Preus per gran i lieePsditre i mercader-tu posada al celler del colliter; informaciO facilitada per l'AssociaciO de Magatzemistes i Exportadors de Vins de Barcelona:
Penedès blanco, a 1'85 pessetes.
Idein negres, a 175.
l'amp de Tarragona blanco, a 2.
hlein ident 'legres, a 1'9o.
Conca le Braharit blanes, at'65.
Ideen ídem 'legres, a 195.
Priorat negres. a 2.
Vilanova i Geltrú negres, a 1.00.
Igualada 'legres, a 150.

Martc.rell hlancs, a

Mistela blanca, a 265.
Idem negra, a 2.50.
Moscatel', a 375.

ha!

1113 71 2 13 1)

Mercat d'011s
()LIS L'OciVA
Correut bo, a 208.
Ment superior, a 204'34.
Oasse fina, a 239'13.
Ideni extra. a 273'oi.
Preus per pessetes els loo quilos.
OLIS DE l'INYOLA
Verd primera, de 118 a 128.
Groc primera, de 130 a 140.
leen' segolt, de :12 a 127.
k'reus per pessetes els 100 quito:,
Seise
OLIS DE COCO
Beane amb enas, a 16o.
(achin, a 216.
Is 'zi ma, O eoo.
Prens per pessetes els too qm:os.
OLIS DE LLINOSA
(ru, a 195.
J i ), a 202.
Sense color, a 225.
len us per pesactes els 10)

- e •n••••

kanim

lana Plix

avui, diumenge, dia 28, a dos quarts d dm, r er acompanyar el cad:wer a l'esgl:sia parroquial
de Santa Anna i d'allí a la seva darrera estada, cementiri del SO.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
s
sa-,1h.r.e.•

ldem ídem 13/15 per loa t./cid
fosfAric soluble. a 9.
Suliat d'arnuniac 20/21 per ion
Litr iegen, a 54.
Nitrat de sosa 15/16 per Ion nitrOgen, a 47.
Suliat de potassa 90/92 per ton.
cquivalent a 49/50 potassa pura, a
31 pessetes.

•

4

Clontr de potassa ;o/%5 per loo,
equivalent a 50/51 potassa mira, r.
.n) ídem.
Materia org il nica c A rnea natura;
10/11 per lo° niWgen i 2/3
fosfOric, a 4o.
Nitrogina "Sant Jordi" Sito per
too itit y' . gen, a 33.

11111•RRIRBIZIIIIIIIIIIIIRDDCWILLi3OWEGLZ'GCL=2,02Lii1rr1

▪RANO DE CATAIMA

El

•

Fea Cela

Ftidis, 10:: itlifen L CI i 5C2 tiple A Corms 553

•
J

PU

N'enclincut 15 de ?leve abre

4 29.50.
Cigrons, a 50.
More , c, a 35.

a•• CAMBRA CUIRASSADA

Tot per pessetes els ton quilos.
Abarcoc, a 19 pessetes caixa.
Porcs, a 2'20 pessetes la roca.
Zairn, a 3'75 pessetes l'unea.

IGErCiA cum. 1; Curar (vu ctcr13, 8 - TEbfai 1!. 637
2: „ !Er. t
;43 •
4 ILLnIA 1U/1 3: „
hl.Erjn l 1 i • „
sl
Sucursals a Girona i l.leyda
2 biEt.CIA tüil.

671
1,4

Eme:tela rnvent'va

na

EXPOSICIO BEL

flUBLE

STAND N. R0 120
stand on ro : f. ) apreciar j'afta
deis males i prettatger.es d'acer

Visiti aquest
qualitat

Per la deaMicia pi-ese:a:ida a la
Junta Sindical del Co / lcgi d'Agents
de Canvi i Dorso i de. la Borsa Oficial de Comen; pel jutjat del districte de la Barceloneta en fulcions
de gerdia per furt dels tibils del
Deute perpetwil Interior al .4 per
111.1 serie A número 893.850 al 51
queda .iinpedida provisionalment la
seva negfeci2gi0 en compliment i
als efectes de l'article 559 del Coeli de Comere.
Be no rebre's confirjn,cht, judi„
cil quedar ä tandlada la dennucia
en el tenue de nou

l'exceencis de les c a lculidores

"BRUNSVIGA"

iura; aubscripcions 5 emprtstits, etc., ate.
nn•n•••

V.

GUILLA M ET - Rda. Universitat, 31
BARCELONA

DONOtALA a/ set, .,E•
TI SE T,Oka st
P OSada Gnebau (.. 4
UNA POMA

L'única que substitueis as .>
tai»sament la ijet fresca es
i en l'altmetil .iú
dels infauts. Faseket es le fi.
a

q iii en deti.a7ii a la SOCIE'.
E. P, 4., Gral

NESTLE

Layeta ;a, 41.-Barcelona.
1lIEMI:=3

,11E7‘13313E335113 110
CAMISKI{ I A

F, VENIA
2, orlal de l'Angel, 2

Gais P11

"

.

..

frrral,
.
rf0s.
...

"
"
"

rij9.

73 1

r'.

3
3

. 10

Vestits Franei.11
11
I

crgrOc2Strelr25121

ALCOHULS P LIR S

1

LECHERA

M P ro

14lectificats de 99/97'. Espectals
d per a Clintques, latairatoris, larmácies, perfumeries
.

• Complunenlacid d'ordres

ele celen ate ,n•-ob
1.<1

6 50 pe:sehes la caixa de loo quilos.
Idem bordissot, a 950 ídem ídem
Orili, a 29

1 n nt

QUE ES

FONOS!
41.

Garrules noves, a 16.
Fit y es per cantina, a

5 n'er 193

pro".

KREIJ

A metlla, a 234 pessetes.
Mongetes blanques, a 85.
Febols, a 103.

Veliciment o dc >clenzbre propvinent

•• OFUTF. AMOR T IIZ

Producte fosfatat "Sant Jordi",
(JO.
! reus per pessetes els 100 quilos.
Sofres:
Sufre "Sant Jordi", 98/1no per
roo, el sac de 40 quilos, a 1250.
Sufre "Sant Jordi" "Extra fi"
98/loo per ioo, el sac de 40 quilos,
a 14.
Sofre precipitat (gris), el sac (le
40 i i I nes, a 7.
Sofre sublimat (flor), cl sac d50 callos, a 19. .
sotre terrós, els loo quilos, a 23.
• Si frels 100
a 45

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)

• Diració telegráfica i telefònica: CATALONIABANK
•
•
N7CPCIEM TOTS I C`IPTNS
•

.1rw.n•n•••••••,,,,..

e r ca tS

BARCELONA

de Burla en vaiors al comtat i en mimada* astrangerea. Intsrvenclä de (mitrasles comerelele 1 préstrica
sobre merendarías o M-

gale041•10044141.4Melemmagelienelegalmne
.

la Belalicü toseica

COMA I FREIXA,

AGENT DE CARVI I ROMA
PA/18E10 DE GRACIA, 17

Dlrfeol6 lealowellfra
"INARGRUTEN
TdIfoul: 448 A. I 488 A.

i

en participar a les seves arnistats tan dolorc .sa pèrdua, els preguen que ei tinguin present en
llurs oracions i se serveix'.n nosistir a la casa mortunria, carrer de Claris, 13, primer, segona,

informactä de la Cava
J. ts,Inas
rie i 1/2 nitr figen, a 1 5.
superfosfat de cale 18/20 per 100
A cid fosfOric soluble, a 12.
lelem ídem 16/18 per soo lecid
fosfOric soluble. a

eli 83113 3117.3318

Els seus afligits pares Agustí i Montserrat, germans Agustí, Manueleta (absents) i Josep
Maria, ancles, cosins i parents tots i la raó social FILLS DE FRANCESC

-

o

A. GERMANS
ROMEA.

0-0013 nesrinbre
02403 :are . . .
Maur
Juliol

d'octubre de 1923
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t.ietu.

m0411115
Segon telegrama
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2550
2400

Dup.

NElfil YORK
lama anterior .

GAFES

araron 325

Dr.

Cotitzacions dz1 dia t

111101

nableS.

Les Obligael0115 industrials, en
general defensant-se.
Satisfactòriament (le les Mallorquines d'Electricitat, que havien arribat a 70, podem dir que avui s'han
vist sedl icitades a So.
Tornant, i per acabar, als primer; paragrafs d'aquesta
direm que les aceinns a teme del e
M etropolitit Transversal han pa sat
de 137 a 146.
Mal Muelle deixat 'le constatar
que, malgrat ¿caer cotitzades a fi
de mes, aquestes acciono com tau) lié d'altres, no gaires mes, segueixen camins d'independencia, i s'escapen sovint del to general, que
altans de colindar amb elles era
imic, de la Borsa d'especulaciO.

fratires.

• //tarea.
» t'unan'.

4575'
334'73 323'

012

Pau Ericen Creas

A.

1712 1613

033
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134'53
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35'
7'53

.
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Superfosiat d'os 18/03 àcid fosfö-

644.ICA. CAPAN', VALORS
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MERCAT DE COTONS

ise

Menedes or sumos
"" 1511501.

78/805 7820
0 1')
e725

3875

Mobs:

Lues i C11, S. en CII.

Len5rei .
retinta

Espanya .
Holanda .
..
Nova York
Dnetugat.
Suecia
Bolaga
.
Argentina
Brasti
tirrels .
Noruega .
Innamarea
Bertin
Viena
Praga

ceduies .
Nords
387s

Berlin

110831, SETMANA PER SETMINI
En les accions de ferrocarrils a
terme harem tingut abans d'ahir una forta baixa, originada per
. Madrid. com totes les que ha sofert, i dignament ha superat el muere mercat des del Pronunciament
militar.
De n0 . 20 de Nords i 6055 d'Alacanta a que els deixüvem dissabte
de la setmana anterior, anüvem cotitzan , pels volts de 5950 i 59 fins
a dimecres d'aquesta setmana. quan
la ¡erija de baixa va arribar a les
profunditats de 56 . 5o en Nords i
55 . 90 ens Atacama.
Aquesta tarda, a les cinc, es
clon, a 5950 i 5795, respectivament.
Ferida tan traidora, vinguda del
mercar de Madrid, ha motivat, com
tothom sap, el manifest de protesta amb les noves restriccions que el
sindic d'aquella Borsa Oficial, en
nom del seu va fer públic,
amb el benepliicit del Directori, i
ha motivar la disposició calcada del
sindic del Collegi d'Agents d'aquí
i els acords del Mercat Lliure, els
dos elements que formen la nostra
Borsa.
En realitat aquí no calla disposar res de nou. Tota l'especulació,
aixi d'agents com de corredora i soeis, passa pel Mercat Lliure, dintre
les mesures i previsions silviarnent
preses i acreditades d'insuperables
provades en tota mena de situacicats.
El Mercat Lliurc no ha fet més , .
al nostre entendre, que acceptar el
non estat de coses, obeint a l'esperit del temps, ofegador de personalitats.
Potser ha pecat el Merca Lijare d'excés de submissiO. Ningú
pot retreure millor que nosaltres
que li Kan andes.
Reconeixern que les mesures preses poden esmenar ouelcom, si no
allunyar, l'especulació tendenciosa.
Si és així està bé, perauè la moralitat pot i ha de tenir cabuda a
tot arreu.
Ara. si aquest pas sIntentés ferlo servir per reprendre campanyes,
ouelcom somortes per inútils. de
la Borsa Oficial contra el Mercat
Lliure, que la nodreix, f6ra una cosa censurable per l'hipberita.
No ho volem creure, pepa.
El dia 4 de novembre entrara
vencen obligacions del Tresor per
valor de pessetes 686.943,000, o sigui un 40 per nao més d'obligacions
fit les que van vencer el dia 15
d'octubre darrer.
El Directori, que fa escassament
1 5 dies renovava al 4 i u:ig les obligad lis al 5 que vencien i que no
xolguesbin el reembnes. les que
vencen ara les canela per noves del
5. deixant un marge d'uns centenars de milions de pessetes, destinades a noves suliscripcions.
De manera. que mentre el capitalista confiat u obedient s'ha deixat reduir l'interés, l'altre
ta desconfiat o rebel, que reclamava el préstec, ara pot tornar a l'operaci6 amb un premi.
Aixo no és just, i cl Director; havia de preveure-ho sotinetre's als
tecnics O especialitzats, els quals ha
l'anden previst.
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Antedrom en un país com el I. En canvi, als Estats Units n'hi ha
poc avesat encara a aques- uni cinquantena de ben cendcionats,
ta /nena d'espectacles. necessitava
en el illanyS per cada Estas, a pass
que homes de bona voluntat es dispistes mis o menys räpides, que anmen
posessin a construir-lo, bol conun tota: de 416.
matas que es tractava d'una e/ItComenearent par'ant dcl mas imporaca, títil i a la vegada que aquí
tant. Indiantamdis: te dates males i
• .ria proa capacitar industrial
mitja de llarg (apromitnaclament 4 kina,
rtiva permaa la seva coatstrsice
i teta amp'ada de 20 na. La pista fas
UI/ eXii.
CIÒ
engrasada. pera el dia de la inanguraindustrial, perritai no cal ció es destrui pela cola y o que vengueens,a (rae pel sol canta de resten part a la cursa, vist el helear,
aect._:le pugtzi salvar-se un Anta- hont prava d'enrajolarao, donant excedr um. Mes encara que cona • a eslenta resn'tats.
rectscle era necesshria la seva
Despre3 dal d'Indianapolis ve el ale
consamcciú com a gran base de
Sheepshead Baya proa de Nora York,
on fer la dernostraeié> pr3cda dues milles. o sigui 3 Ion. ano m.
eca •: als progressos assolits per la
j !a pista de fug a de ad tu. Aquest
:ria a utomeil.
autadrorn ha destmaregut recemment.
A rAut6drons cl constructors
Era des mes bonics i deis tri :U.s Tapias
sotmetre a les més rigoro- del mana i estava al pea mateix rte
•-••ves llora models ,de cotxes,
Nova York. Sembla que el seta prspie-te poder-los tenir completatara \fr. Ilarekness. el ventalle carn a
eses. assajats per començar-ne
selars pel doble del que li costa en conen serie.
junt.
constructora aceran tot seUn deis mes ràpids es el de Be. :uin interés més gran reprewerly Rita .de Les An geles. de corleo
per a ello uit .autadrom a la
truccie mes materna i del que els nordsera de Ilusa lubriques. Encara que
amerizblis arenen model ren lea noves
a/ motor hagi estas assajat al baile
pistes. veient que no cal donar tars
de provea, ve l'hora de muntar-lo
largada que la que té. o sia a mala
al sassis i engegar-lo per aquest-4, igual a 2 km.. per 18 m. fanulle.
tes carreteres, no gaire banes eta COM quasi lates !es pistes d'aquell pus.
a majoria, i que no cal dir que
jr
Aquesta és de fusta, com dailtres d'Ao tonen condieions-ni es d'exigir marica ; mes que per altres raons, per
la baratura que alta té tal material.
tue una carretera les tingui-per
ar t a res les provea a que cona' Melena e' reabrir ame semb'a aquest
asament sha de sotmetre un
auhadrom, sial han arribat a fer velo, provea de consum, daccecitara de 120 milles, o signin uns 192
eraat- de rendiment, de frenatge,
quilòmetres p. 11. Aproximadarnant
iguala que sobre la pista de Broocat10-ra.
ei que parlan, cte l'estat de les klanda.
El de Nawazanet Park. de Provicarecieres. Be que en aquests
rumia hagi maaorat fj.ra, tio dencia. tamba 'matera. es rneo
a.
tg aa totes en el per:- .:e'e estat que eal que rant(rier. puix sola té 5 milla. o
laavar cotxes. A mea, a mas, que sia r km. 6on ni. I.a vista és de chnent,
a sea. escassesa intensifiza de tal um- i té 13 in. d'arap'e afa'grat ésser tan
cera a trànsit dament elles que lea petit, s'hi han oblingat grano veladveaacitats o les preves de fre- tata
A naés d'annesto tiras d'autadroms
ai san tatahnent impossibles.
ahuman, ja saben/ el que costa n'hi ha una infinitat anda nista da tera un circuit per a una cursa, la ra sola, cem la de S ; auxaCity. que ta
2 miles de desentrotl e: mes na dona
ist d'influancies i de gestiona
grans velocitats. a per tant. no el tiaMero que aixa costa, i tant
,tarnt en comiste.
. esnierat nomas serveix per
SAn, dones. guatee els delta de nata
s nr sol dial
En
laugatti, el celebre conatrue- de Nord-Amerin. Una a brisar d'enraja'at.
altres de fusta. altres de eidaa no fa gaire temps que en una
meo' i alees de terra. F..3 millors 56n
aria lo ha d'ésser considerada cara
• .aibicia de rirtuositat, tisú que els de fusta i e', de ciment. No,altres
hent adoetat forco ,araent l';/11:m. per
aresentar la menor quantitat
les circumstancies en que cns traban/
.• as, a fi que el toadueter tia .
poaa feMa a demostrar :a su- a la, nostra terna.
rajar. d ama, l'Autadrom a Euro..'
at mecànica d'un cut= En una
. que erauna cursa han de pea, pa de 4 km. Un als Patata Unas dekm. desacareent: ala on de' 3 =O%
matinats del cotxe i no les
abael o de a 1 males de /Ano metres.
uel °t.
Per
les esta4s tinues, echan que ee's
nainés es assolib'e en un au, en qué` el conductor no ha de mas eaaias ('teixant da htsrpla es desesment en cls accalents del ter- anareauts) sea laracklanda. midan: 4
aal'innerres ro da liara' per 30 m.
e motor marxa a un regias:
(le los Anetaes,
i
i el canducter nomas
• :ar que el motor rendsia: tridrati-ne 2 km per r8 m. d'anude.
F.I nastre té do, km.. i 9,11; vide que sigui eartae.
t de perieccionaments de ratees cstan ea/ea - ato rer a velecihts
dares aon km. l'han. La pista és de
.é.:1 resultar de les curses.
ralumlnf, la collocació /le cimb el, ama, tino an m. d'arn ale. F3
evidan,
alai, que e , nostre Aut nsdrorn
n lo freno a :es rudas daen té res ene cobejar als millors
a artir el motor ama diverNord-Amarica.
as, la construcció de les
Els einiges , ser evitar nerills, san
-rials salids i lleugers a
•-• ara ha portett ja cotxes fets en curva d'unió parabalira: aixf,
- artat de l'experiencia da- la unió de la corva amh la recta as
impercep'ih'e i evita accidents. are gran
-le cursa.
que sigui la velacitat. La recta te uns
s••
700 m. (dels americans. CaSi cap ea
mitielrem tingui ixit i
tanta La pista es mas p'anera que la
• per tant la seva existen- mateiaa Broocklands que té. eta comen
ea estirar; massa allunyat
çar la corva petita. uni desnrell d'ea
eat i ara') rapids i cisma3 ren ano. suficient per a no poder-la
comunicació, tant des declarar oficialtnent plana, cota sera
vista espectacle com in- dec'arada • a matra.
eonve qua sigui MaSSI.
Quan eIs reglamenta de a‘s curses
,mpoc massa ilunv. La admetien tn'a mena de motors. comla chitar és un perill per pie:ame:u Ihsr crindrada. es pree% el qual pot ésser absor- sentaven cotxes de in i 12 litres. mes
-•ectricat urbà. i, ultra el quan aquests arribaren a abres velada
.ue el turisme hi cenen- tats es faca un maximum de 6 tarea
' dels terreays a mida qua baixant mea tara a i mie, i despeas
de la ciutat acabarla per a 3. que fan ami, la que es va carrer
-Maca con/ ha succeit al l'any passat en tales 'es grans curses,
le S.
Bay.
d, Noca 'York, atenyent veleciters de ISO 185 km.
per hora. Com a crmseqüancia (l'aquest
L'' Arom comparat amb resultat, e's reglaments que regiran estimare ir{ a triteS les Curses prereaen
• 's altres de! món
la cal:airada mataima da alitres.
La velecitat de tan a 18 ,, sentida,
perfecie de viratges
cienes.
a jadizi dols organitaaaors da
perrnetre 123 tres grans
curses i dala corrstructors, la maxima
. costant el menys
avui, és cl de Grii- practica!) e ea curses. i és la que s'ha
'
• *aa, cnnameat el 1913, atZ., al /lastre Atm'alrom.
Na es posiihle projectar cap Ant6• a. el típu lar-aterrasexteasia es de ao km. drom per a vetocitats els 111i/11.5 de•
1.4 m'ab es (lasco:legua Pera el que si
• de dos :Mies reates. pace. d'arnple i separades pat dir-se es que la vel -'citat que cs
le to ne Als extremes considera trJelicanten1 indr ;ma pot obla ea viratges d'un:a tau tenir-se en cl !lastre Auteeiroar.
aa
ncr Texteriar i amb en
que no permet prendre'la
FiesuItats deis entrenarme
"he. Leo majors velocitats
i el quä prornIten
• ancles sea da 130 a aio
Ti- hora, degut a' ralentiPer al Gran Premi que dan:Unt
H atiscen es viratges.
•
(lelo colees de dos atres s'In de
rom a primer autadront sii•,putar sleasis, sapleats dias s'han
esmentar el de Brooc- estrenat, Ihddissimament els corande
a 53 km. de Londres; es redera inscrita
2 nalles a t-16, o siguis 4 kos. La
Els resultats d'aquests entrenae, tic ciment fi una amplada de
n:cata san) a bastament satisfacenAquestes slimensintis san molt ris i assegmen l'alteras que reveaa iar ; que les deis autadrom amera tira la cursa de denta. D'altra lanala j r ii mai han permès ve'ocitats
da, les vea-a:ama assolides en els
a 200 p. h. igual que es entranarneets atan cl mes roluad
tr,lerns al' %marica. Ea Diario
desmentir/mur de les notic t ea aerala passar-n r . amb un 3oo IIP. rolistts antb qua algú, na saladt
,n ".
príncep Leukanof a no con- Len he per m'e, I a volaos llaiseisr
laureaba. amb tot i artivar quasi a
la desconflanea entre el pésblic i
malgrat els grano radis omplir de mals averanys la arev,
vaatges.
ntés mteressant d'automobilisme
A E uropa lainic autairom que te- en aquests momeara Com san posi'"rn i att de la-nora: l anda mes seit sibles Mochets com les obtingu'j 'atan ara a
des en una pista en mal estar? Com
i a Itaha,
de di mensians inferiors a lea de
possible que corredora 3.:9sta"(alarida.
mata a córrer en pista i coneixe-

dors per tant slogin arriseat a fer
velocitats frenètiques sobre un terreny perillas per a Ilur vida?
Aquests mateixos corredora han
assegurat que el traut de les corbes permetia assolir velocitats no
igualablcs, amb el mateix cotxe en
alares autadrotns.

ELS COTXES DE DOS LITRES ASSOLEIXEN VELOCITATS SUPERIORS A i4o
QUILOMETRES 110RA
El colme Zborowski, reconegut
i entusiasta del volant; Divo, el vencedor de diumenge pust at a Vilafranca, han jet promedia a 140 quil a metres hora i a mes
encara, amb perfecta seguretat.
La lluita entre tia ' Millcr i els
Sunbeara promet asan- Merrissada,
els conducters atusad-1y i Zborowski, d'un Cant;), i Divo i Resta de
l'altre, ho fa:1 creme
l'ierre de Vizca ya, cl vencedor
del I Gran Premi Penya Rin, a llores d'ara dett arribar de París anta
el seu Bugatti, l quid ha fct jugar
airosos papers.
Amb 'crea interés es vista la inscripció de dos Elizaldes, pilotats
per Saträstegui i Felitt. Es tradieta de la marca 110 conèixer els
abandonaments de la cursa, i vista
Lt ternitalitat dels adversaria, els
dos simphtica conductora posarana prova els seus coneixements, a
ii de de.ixer bett anima la reputació de la marca Elizalde.
La sortida dels cotxes de dos litres sera Ilaneada i en grup. 1: 1-lispano d'una sola plasa perfilat,
construit especialment per a aqueste rista, scrä el cense pilet.
Er.s EQUIPS MOTORISTES
NALIONALS I ESTRANGERS
El programa de dilluns, dia en
tual ccrreran les motos, promet arrossegar nsolta gent a Sitges, malbrea l'inconvenient d'esscr dia (cines. La inscripció es nombrosa i
el.; corredora de valua.
El nostre pablic sernpre ha- vist
amb sinmatia els corredera italiana. Ra.C'- ,rttern la figura de Ravelli, idel del públic motorista d'anys
curara. Darrcrament, i degut a
teras creixent desvetllat a Italia per
a la3 Curses tt .2 metas, aapidament
s 1:1 ata faenad un nuch impertantissint de bona corredors.
cl pilo t de la Garelli, fa
sois com d'ea any que es corredcr, a 'matar d'aixa aoMpta ama ara
partantissitnts victaries, anda la
partiaularitat cresscr un corredor
complet. ja que ha guanyat en pista, en circuir, curses en pujada i de
resistencia (cont cls 8aa quilarnetres Mila-Xapols).'
Eduardo Sei!, cl qual en els tres
anys que perra de corredcr ha menat sainare la ‚Norton, es classifica de segur' al Gran Pretai de
alonza.
La lluita d'aquests (los fonnidalaca carreelars amb Ciliar 1 damunt
Peugeot, guanyadar del Crin Eremi da les Nacions a Meuna, haz/2M de 19 quilòmetres llana el record de l'any passat, potser sigui
el rovell de roa de la categoria
de 500 c. c.
Els cerredcrs italiana tenen una
manera prapia que eta caracteritza. No fa nadt deciarava aturphy
que Bordillo era massa fugas i decidir. Aquestes característiques san
gairebé ap:icables a iota ella
Varal, 1/migrar el poc temps que
parta de corredor, cometa amb
nonibroses vier an-M:4 i actualment
als campia d'Itàlia de la categoría
350 c. C.
El s'ostra compatriota Ala, inseparable (le la Douglas, tiadra,
dones, rivals difícils de vencer.
El lot de motoristes seria complet, pula que san/ ja a Barcelona
gairebé tato els que han de participar a la cursa, mole; dela <mala
s'entrenaran a l'Autadrom dimitenge de bon mata fine abans de Co¡mimar les cerim a nies d'inauguració. Dan arribas ja eta corredora internacionals de la Douglas, %altaIley i Anstire, Arana i Riganti, que
correran, respectivament, amb Calton i Ilarley, especial han cantencal ja Ilur entrenament.
EL I3ELL PAPER DELS NOSTRES MOTORISTES
L'"as" (L.1 n'oh:risa: gatala, En
Vida], ha realitzat magnifica entrenaments anal/ la seva Indian, ,cobrint
voltes a un promesli horari de 135 qua
!amenes. Els seus eittrenainentS han
causal e:cc:diem impressa5 damunt els
corredora estrangers, malgrat de la
manca d'habitad dels aova-es motorisles de córner en pista. Aixa vol dir
que arnh l'Autfx1rom a l'abast es posaran en cendicions per competir mal,
els tnes famosos cerredors est,anetra,
tus cap desaparegut l'handicap que representa ttea pista per al que no esta
acostumat a córner-hl.
Self i Mariani han marcar, resana'.
tivament 114 i 103 quiTionetres per hora, per be que aquest últim na corregues tot el s que podía donar la raspilla.
•
LA CURSA D'AVUI
Heuas aqui l'ordre de sortida deis
cotxes de dos tares inscrits':•
COTXES 2 LITRES
a. Mihien. lfurphy.
2. Rolanal, 1511yot.
3. Diatto, Mora,
4. Elizaldc, Satrústegui.

s. Aeton ?dardo, X. X.
6.. Snnbeant, Darius Resta.
Bugattf, Vizcaya.
8. Benz, X. X.
q.Miller, Zborowsld.
zo. Elizalde, Feliu.
Suabearn, Diva
la, Pele, X. X.
/3. Miller, Alzaga.
14. Benz, X. X.
La distancia que hauran de recórner els vehicles inscrita és de 7 00
quilòmetres, equivalents a 35o voltes a l'Autadrom.
LA CURSA DE DEMA
Les motos i Hura pilota inscrita i
l'ordre en que sondean, determinat
per sorteig:
MOTOS, 350 c. c.
1. Carelli, Mariani.
2, Alcyon, Fajol.
3, Cotton, Arana.
4. Douglas, Alb.
Mctos, 503 e. c.
I. Victaria, 13arnola,
2. 1 Bongo, Riva.
3 , Norma, Varsi.
Trimpf, Carrion,
S. Peugeot, Gallard.
6, Douglaa, Al/atice.
7. Borge, Nalvisi.
8. Norma, Self.
9. Peugeot, Richard.
10, Doug:aa,
Borge, Plate,
12. Pengeot, Pear,
MOTOS, 1.000 c. c
r. Harley, Riganti,
2, Lidian, Vidal,
3. Herdeasòn, Font.
4- Indian, Macaya.
Les motos de 359 c , c. de cubicada, recorreran 300 quilennetres,
equivalents a 15o voltes de pista.
Les de la categoria de soo c. e.,
han de carnee 359 quilinnetres (173
voltea de pista).
Les motos de l'última categoria
han de cobrir ana quilarnetres, equival(nts a min voltea a la pista.
LES CURSES • DEL DIJOUS !I
DEL DICIMENGE
CICLECARS 750 C. C.
t. B. N. C., X. X.
a. Senechal, X. X.
3. galtnson, Lo/idear:1
4, J. B. R., Boniquet.
s. X. X., X. X.
CICLECARS amo C. C.
E. H. P., Barda Iwonozki.
2. Anzani, X. X.
Salmson-Bueno.
3,
Hartehy :Martha Joan Jover
5. Mcrgan Morris.
6. Manee Hatee.
7. Petromilli Maati.
•
8. Collet Collet.
9. Anzani Plato.
to. Salmson Lombard.
1 t, Petroznilli Petrornilli.
.
13. Sahnson Benoist.
• Els ciclecars de totes dues cate- •
genes bata de cubrir 200 volteo d'e':
pista, que representen 400 quilarnea'
•
tres. , •
VOITURETTES 1,5170 t. 1e.
t. Ricart i Perez, Armangue.
2. M. A., Bat1113.
Talhot, Daritts Resta,
Elizahle, Feliu.
Chibiri, De°,
Beraali, Barnato.
Ricart i Pérez,•Gaston.
Talbot, Divo.
Elizalde, Satrasthgui.
lo. Chitara Nuvelari.
11. Bertelli, Douglas.
u. Talbot, alouriecau.
13. Elizalele., F. de Vizcaya.
Els colaras de 1,500 c. c. inscrita haz/ de cubrir una distancia de Seo
quilametres, que san 300 voltea a
l'Autadrama

BOXA

En Paulí a Brussel-les
Ea paula cl "manager" del nostre CatilpiÚ Ricard Alls, se'n va a
Prusselles, per tal d'entrevistar-se
amb els representants de Pict Hola, l'actual eampiö d'Europa de
peSus welter, i que abans del mes
de febrer Izan de disputar-se el
Campionat d'Europa de l'esmentada categoria.
alorn no sap fixatnent si podrà
aconseguir-se que es hiel a Barcelona aquest match de Campionat,
pera les noticies fins ara arribades
inclinen a creme que si, amb 101 i
la resistencia deis belgues.
CA.CIZARES. YOUNG COHEN
Regna gran expectació entre relement de Luxa pel combat asan>
eiat entre él Postre campib Calizares i Young Cohen, per al (lis 2 de
troven/1.re, ti Cine Barcelona.
El resultat tècnic dels combata
efectuats -per aquest clarece boxador
no poden esser-li mes falaguers: 17
vict saries, 8 derrotes i 6 combata
nuls, esseat vencedors O'Connor,
Leroy, Marta, I-lickey, Duffi, 'acucio i Pérez.
Anib aquestes dades pot l'element de boxa estar satiafet, ja que
deixa entreveure una hulla Iluita
per al dia a de novembre.

Antiniroin -Nacional
Els cinc quioscos per a la venda de menjars 1 begudes, que
s'han instal .lat dIntre el recinto
de Eglut::drorn, han estat contraelats .per l'acreditada tasa

Orxa!cri a

lancina

In qual otrairis al distinguit
hile un esnteral servei, no Sois
en qualial, sitió tambd en preus.
Aquesta 'casa no vendrit 131
boas«, all p a niars, • I ni:si el púhlie podra escollar que Inda
Ii agradi.

Gi SEMI

Mi

.11. 11fELONI - MUR
El partit de l'emuló En
Canals no desespera d'acabar amb empat
'ave tenen els partits entre l'once de l'Espan, cal i e! Barce'ona,
que desperten tant l'interès?
Aquesta pregunta, si la eircunscris• iin al Campionat d'enguany en
el partir de dernh, pa . ser 1.3 es
presta a tants contentaras, p • :3 tenint en compte que aquest alteras,
la mateixa rivalitat data d'una
quanta anys cerera, arobent tema
adequat lar estendre el comentara
Recordem l'expectació que produeix actualment, dintre el Carnpionat, reneontre Barcelona-Europa, equips tots dos possibles d'as,
solir el primer lloc, i per tant, tot
l'interas rail en saber .qui dels dos
valora, quina de les dues thetiques
sera la triontfadora i el dia que una
(l'elles anés en decadencia, deixes
(resala: una forea p(,sitiva, estem
segura que la rivalitat d'avui deaapareixeria,
No
No alai pot afirmar-se- atub .,e1
C. I), Esp./ayo!. En aquest camrimad constitueix un onze da , positiva vidua, capae d'assolir un lloc'
d'honor i aixa sol ja justifica tot
ritteres pel partit de denla, pera,
a que Iti ha unes, en un encontre
liarcelona-Espanyol no ea sola una
rivalitat esportiva en pugna el que
es paleen, sina cmua antagonisma latent, que va mantenint -se viu d'un
:my a Taltre, una Iluita moral, que
podrir aliegar-se que en l'esport no
hauria d'existir, pera que la realital ens demostra que alai es
Ara fa dos anys tanibé I'encoittre de campionat Barcelona-Espanyol,
despertava u/1 :ntetés i una expectació seo:Masa a la d'ara, 1, el valor
requip Islamblane era manifesta;neo inferior a l'actual. Amb Ibars a la porta, el Barcelona enträ al .S(.11 adversari dinou
gols en dos partas.
A rany segnent continub l'interés
augmentat Ilavors per jugar Zamora
a la perra eaaanyclista, perdent per
un gol entrat de penalty i sucumbint l'Espanyel per cinc a un, en el
segon partit, per haver hagut de
confiar la porta a Vilarrodona i absent e q aluracaalcs.
Retraien aquests exemples per a
remarcar el tue VeSI:m comentant,
encara que na caldria esraentar ea,
sos, puix tots eis que (le tempa venisin intervenint en lea palestres futbolístiques mantea 3 ci sio,:ts hein
tingut per veure com ea .posava de
manifest aclimata separacia espira
tual entre els dos cercies, a que ale
tririteral a • hi I u res que els separa,
car totes dues entitats estan anicament consagrarles. al mejore enaltiment i progresia de respert en les
seves diverses munifestacions.
Zamora, l'exellent portee que esth en plenes facultats de joc; C4i liontesinos, valuosa defensa, especialment cl darme, que en
C!5 mes meras partas que ii hein
vist hem notat en ell, el defensa
complet que sense fer no del joc
poc licit de qua tant ha abusar, te
recursos suficientes, com gabi heat
vist chusma que sols s'acottoegueixcii
la practica seca de tant
temps de jugar. •
Aquesta barrera, que 'es el millor que posseeix l'equip blancHan podran 'franquejar-la als davanters del Barcelona? Ileu's
l'enigma. La davantera barcclonima coplista amb bous elements per
aspirar-hi, i sap que te una ratIla
ale mitjos que pot ajudar-la. Es,
dones, el Me de conjunt el que ha
de 1er-110. Picra, serla aquest jugador rintermiCional prometedor dabatas o be l'extrem mediocre d'un
quant temps ensa? Nosaltres cus
resistíra a creare que estigui ja caducat.
Martí, cada dia se Ii nota una
majos: iscrfeccié, i Samitier, si be
to ha actual encara eran a perfecte clavel/ter centre, li hem vist alganes jugades ¡urea interessants,
taue ens fan rresscutle que arriaaea
a perfeccionar-se, com ho feo actuant de mig-ala, en qua': arriba, a
complaure el més exigent De l'Alentara no en cal elogi, puix tal treta
tan caracterfatics qua en cl sea lloc
el fan insubstitalle.
Per aquest conjunt de Coses es
justificada l'expectació del púlalie
len al partir de denla, i la tensió
nerviosa de que se, acaten dotennata els partitlarus das l'un i lahm
cercle.
Blanc
FARLANT MUR EN CANALS
-En tots els partits i tima mes en
aquest, es avtnturat l'asgurar am resultar i fixi's que mai ningti el fa
contra seu. Som dos egtnpa de sabina
etaupSetament (Tusada. 'T.t quant noscatres tenim tiC positiu, és co els contraris Hija i al revés. Tinc.el ferm
convenciment que guanyara qui jugui
amb mes sort, arase u lala aixa signa
fiqui un desmerit per al que guanyi.
Dsc aisob, magia restas de neraiasitat fa que els equ : pa na desenretIlin, en comisos el IteurCit i mentre
no es marqui cap gol, el joc que son
capaeos. Si es prendas el pols als
jugadors, es •veuria que en n'As el
nombre de pulsacions ha augmentat ea
gran manera i . ms. el tme ras segurament no:ariern aquesta chis:rime:a ser:a en l'erbrIt. Un coa marear . el primar gol, l'cqMp guanyador s'afianca

més amb el seu ice, menee que en el
que perd, augmenta.la nerviositat.
• La desmoralització no entra fina el
tercer o quart gol i encara de regarles
hi Ita equips que eonfien amb resupo ho dic recordant a. l'Universitari. en el qual el , nostre capita Malo
ens alentava calan perdiera ja per tres
a zer0 amb él Barcalana, i amb la
sera cestsfianea encomanadissa sanean
aconseguir rempat, que fou desfet per
all penalty dubtós.
Per dissort neutra, mais acostumats
a pudre, as natural que ens immuti
moit menys que a el:s el gol de l'aavantatge que pugu:n aconseguir. Mes,
si aquast gal ens as favorable, seria
tanta la acates conflaw;a, que CO m'estranyaria una ferina aletada que per
rea seria la diferbeia de vaina entre
els dos equipa.
-El que pe assegarar-li és que jo
no tiraré pas cap pestalty. Estic escarmentar de l'any passat: Després
d'haver tirat bé una colla de penals,
el que més ens conven:a va fallar. El
que rnillor el tirana seria En Zamora, penqui sap tirar-los i és el metas
impressionable de tots nosaltres, perta
ja poden suputar si no entras el penal el que passaria i co diria. Si havem . de tirMane aleen ho 'tara l'Olariaga. que hi té malta traça.
-No cree que calgui plänyer's de
cap incident ni al camp de joc tai entre el palie; al cama, perque confiera ama, la imparcialitat del jutge i
la cultura esportiva de:3 jugadora i
del públ:c perquf ara fa massa respecte el posar-se a les mans d'una parcia de policies.
•

fuga,
e
la sgrgem?
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Després deis resulta:1s deis partits de cama/ jet/1M jugats la admita passat, vists els comportan:cs.:1s d'aquests dos cercles que de-,
ma han de jugar, osa cap la seguretal que deis encontres a celebrar
aquest es
que mes interés desperta.
Indiscutiblement que en apariencia actuada l'Europa superior al Sabadell, pera cal • rtiesnrar-ho abans
d'aventurar-nos a una resolució in9(aura.

-

L.'Europa compta antb una bona perta; Borday encara el podem
considerar en plenos facultats, i
mas jugant un partit cl compro:Pis.
del qual li fa treure eneagies amb
coutinuitat,-.-Bordoy ha tingut temporades 'Llagues. és cert, pera actual/11cm, com (Mierra -suara, esta en
immillorables condicions per una
forta
Oarrobé i Serra san dos clements
que be cal elogiar; el primer mes
que el seu compatiya es on hei ha dipesitada sota la confianea, donada
ia seva actuada, ithliscutiblement
negrura. Serra, per la yaya part, secunda amb escreix, i a voltem-ens
dcr.a la impressisí d'un aotable defensa.
La palla maja de l'Europa potser es la que mes flaqueja; Pelab
ja caree et a de trobar-s'lli fatigar
al sea !lec, si bé té el sen coneixemera que omites vegades el supleix
en el joc.
La davantera, certament és de
force. La intelligencia i compeliere:1mo dels gens components es paleen, i en ella hf troben eta carapons gairché el tot de llora sietemes.
Qnant al Sabadell, creiem que enguany se'es preaenta cona I'muip SOrs
presa; mas d'un cerc e reinan la decepeia veure's derrotats per aquest
equip.
L'Estruch, si bé es veritat que en
apariencia rernblaya erra si es presentes deseutrenat a la brega, trata= ha
pogut constatar que la seva actuad()
en el yartit del di:tutearse passat ea
molt Precisament ens fa
II ela:tare quo la seva actstacib en el
partit de detna sea completa, la qual
cosa dura ua inconvenient a's propbsito dels campions.
La ra'l'a defensiva es auperior a la
europeista; Cabcdo, que manta encara
el seu visarais: lee. secundar sobradament per Muntaner, •constitticixen una
infranguejable muralla.
Els mitjos, sets feos; quant /lit-my/9
rharmceia que existeix cn elles la fa
Stli'erfor.

El rlavaM, es :a part mas feble de
sabatle'lenc, encara que moments
CA !ad perillosa.
Tot alza, ells acta la impressió del
grata alee/tan/cm de forces; al nostre cntendre, resalta complient d;r quin
de'a das batea a reine en la !baila de
denla.
Arub lo,', tus atreviriem a azsgurar
tta empat Con' el resultat mes proba.
ble.-da . A. T.

ELS ABITRES
Per ni.s arbitratko deis partits d'avui, hin eslat convinguts de In sogibnit manera:
Patee:Arma-1..7, samiyel: Cruella.
Sabadell-Europa: Vida?.
Sans-Martinenr: Aran-duma
Gracia-Badalona: -SamPerc.
Terrassa-Júpiter: Comorera.

El Urna t asajuani
timreh esiahlert • a Sitges servei
especial per atendre élu propiotariii

du "F ord".

E 1 Sao o el late
Aqueit partit, ene ha *de jugar-se
dernA, promet retesar ¡uta importancia
extraordinitria; es (saeta de dos equipa
joves, que van a la lluita amb la matelitii fe l' anda un .entusiastne igual.
Els rcsultnts (lel diumenge abans no
lenen mes que tina importancia secas.
däria per annlitzar aquests dos equiPa,
puix la igunttat remes pot reportar
preeisament una eli'isse de joe ben di.
ferent dcl d'aquel] din.
La tn16, batuda sorollosament prls
eampions de (*a:alar/ya, té aquesta regada el g ros arantatge de jugar en
camp propi, entre ratmosfera P roPteia que el sen t' ahíle haurit de reses.
vardi.
Altrameut, si boan te en conde qtrs
no fa pas adra temps davant del rutateix emurincant asssolia Una neta vios
tbrin, lot ajuda creme. lagicarnent,
que detnä el Saus aortira disposat
guanyar. (oAti el que Ousili.

Evidentment, sembla com si tota
l'empenta. la coltesia 1 In força que una
serlosa preparad?) 1 un curar entre.
nattiout ilins la ~Sta velan dele individes que formen l'alele vara/data
els baria reportat el seu manager luuaeiliagut de fundre's deopKs del partit
tunb l'Europa.
Pera creure aixa es desconèixer les
enormes rrserves mora% que tenen tots
els Clubs de barriada, entre els quals
el Sans figura en primer tense.
'Ist, dotas, ens portara a pensar Tm
per a la Unja comeneara (lema el seta
*Compionat.
D'ultra banda, no cal oblidar la men d'adversari que II sera oponte, pula
el Martinene, mulo modest, equip humil, que posa un entusiasme Indefinit
en les seres exhibido/a s, es calme de
donar ma d'una sorpresa. I els que
de,/ 'Tara ja Parlen del Martinene com
r(quip consta del crup A, putser que
tinguin una sorpresa.
Als que recorden el seu partit anterior amb el Sans se: Is pot respondre
amb l'esplèndida actuada que f,:u ce/.
tea l'Esparvel, fa volt dies, i en ht
goal els sens das anters posaren manten
vendes; en eerill la porta contraria.
Es tracia de des equips d'un entusiasme i g ual; de joc en el qual la el'én-,
ola es Suplida-por la voluntat, de dues
earaetertstiques semblants, si be mes
10/m/teta-la dels rnartinencs, rna respoeta categarica, ferina, de qui ananyaeh
111(,3 difleil del que sembla.
Coneretem:
roig a: Tenint Pedret (una de lea
grans eS-perniloos del (albo! entalti)
una bona tarda, as in/MI/tal/le que napera de mòlt la del Mertinene.
Defenses: Tolis dnes san ben irregulars, cal dir-ho, perú cas inelinem
per una Ilengern superioritat de les
l'equip yermen.
Mitjos: La tela as és pas dubtosa:
tatubé ela reartinenes san de moit su.
periors ato suni eontrineants.
Daventera: La del Sana, en dotes.
mlnats moments, sembla guardar mes
cohesia, pera de res ult•ats le n poc pasitius. En eanri la del Martinene
aquests darrers dies ha semalat aconseguir molta houtogeneitat, i sobre
Ist... molta oportunitat.
Tot plegat ens /Irisa en una mar de
coutusions, pera sense que anal, aixa
rulgui pretextar-se una superioritat ma
nifesta, tenint en compre et ja emp entar avnutatge dol cansp i per eonsegilent. del pUblie. hom s'inclina per
una Ileugera tan Ileuenz
-dels Miloalates, si ltd un eamat res.
poedria perfeetament a les dues (erres.
Cuanyi qui guanyi, seria de doldre
pera, 'inc lenes- la ardor d'uns i altres danés motiu a incidents... que res
thalrien d'estrany, sabera la vehern¿ qtcia que alguna. gasten.

Ei

M e N-Mletic de

de proDala tres purtits que el grup 11 uy
assenyalcts denift per al campionat do
Cataluny potser el Més fileilment pronosticable ea el que tindeä lloe entre
eta dos pritners cquips deis Ottbal
Arene de rEsport i Atlédie de Sabadell,
Agite -st parte es l'ilnlo. indubtablement, (pm es IIITA3 11109 a fer b111,1)*
aleiona reapetie al sea probuble vencedor, ja que tots eoneixem , sobrersment les valora esportives de tests do'
Clubs i; : sueirclot, les intupendes coa.
dlelona en ea ti, toa, euguany, l'eacumple dil grup II,
* Aqursta dos efplips contrincants
consisten, acittahnent, atol) ferms i in,*
late/Wanda jazadors. els quals reforcen, de ruisú suprlativa, ele aseank respestius * tlik Petil,..gle'tifteS'nlaurres, 1
análgrut la Icono- dIsposiciä amb qua
ins presta a la Iluita, regulo de rAt!etie de atea/alela tiatu prevett un mnui,
feSt avantatge por ni Club de Son
andrau. el (mal, ultra Jug ar en terreny
tos ni>, de:::s ale representar
li
u, ropi. el'
l ‚1,'li
•tässtains Imporuna for ' mord
tancia pfn 1 del/le/Z:111WD/ del joe, tnnbsce . IK je . irm ferms I ctrerits. eotn Ea
flalareinariaratigable, t intelligents I
raptas ((o, pn Roer., I nutres de no
"'una :4111a futbollstica.
11.'Atltie lambe, per la seca' part,
1'at4 lotegrat per Inmis (teniente,' nup
rin ttelbk naterior d e la. jurador d'u.
na rapld..sa extraer/II:1:4-1a i una opors
iunitat admirable en lee NeVnil 1141111011.
L'altre Meriur, Ea l'o" coaiddegat

La

coro el nalller darunter de requip. tea:-

156 es un element d'alta categoria dins
el sen Club. i tInalinent tota la defensa, en particular Sanahuja, que es
reeOneg111 C0111 un element digne de tenir-se ea comete, ja que es de suposar
que sabrà actuar admirablement, roen
cli sap fer-ho quan es troba davant
d'un adversari tan temible com ho co
el Que demà Iluitarit en contra de la
sera porta.
En el partit que es prepa ra, dones.
tan) ja hem dit abano, regid ', que mes
probabilitats te de guauyar és, seas
'dubte. l'Avene de l'Espora
Esta clar que aixa no ha afirmarem

Siints d'avui: Diumenge XXIII després de Peatecosda; Judcs, Tadet,
Simon Cananeu. apäslols i màrtirs,
Ciril i Fidel, märtirs.

RECO RD E M
nostres clients que, el
mateix que l'any passa, tenon un extens assortit de

als

riEtLETS
DELE3

La Novena dura d'aquesta setmana publica sencera "Josaiat", l'obra
atiesara d'En Prudenci Bertrana. Aquest
número, que és extraordinari i que
fa Sto planes atapcieWsimes, va prófuaanant illusaat pel notable dibuixant
En P. Clapera, i el preu és de so céntimo.

PA10ELO-

DE

hIA de la Caixa Mutua Popular

c.111.11till,

11:111:11

Cid Eazar.

Antoni Garcia caigué de dalt
bastida al Cementiri de Sans,
es produi ferides a tot el cos.
--€ enyores: Trobaran els adord'una

Sastreria Roselll. Asalto, 22.
Alles novetats en generes per
a la mida. Vestits
gabanys
confrecionats. Darrers models.
Preus limit als.

aei una pregunta ben

elifictt de contestar; nosaltres,

amb Iota Imparcialitat, diriem
que no.
Les darreres

exhibicions dels
euceessos de I antie Espanya
contra l'equip ¡Juro ene permeten toi - mar el criteri que cont'a
equip, per conjunt i per inimiog,eneltat, sim superiors
battaionins.
Peró si tenim en compte que
el match s'efeelua al camp del
Gràcia i que els seus elenielL.1
1.*-1,en un veritable afany d'apuntalar-se de bel principi en
ef, grup B, hom arriba a la conaeqinnic:a que aquesta partida
e-va moll disputada .i mes re-

r

a tat.

Podriem dir que el pitjor
ernic dels badalonins estit en
tr manca de confiança en elle
nateixos.
Diumenge per liudar contra'

Gräeia que sortirà disposat
a guanyar i que per aconsitguirb9 desenrottlarb, un jue
tr.ds. avassallador, ja (-al que
es badalonins s'armin de les
mes belles disposicions i deis
bons propòsits.
Nosaltres, ho repetirla. vol a
per una victòria badalo--rem
nina si el match transeurre
ornb naturailital; 11 01q) en el
arup B surte-p f/kan (t oses ben
c-dranyes 1 res tindria de sor_
1,..enent que diumenge tos una
e,tranyesa mes.

L'esseneial, però. es que els
ens i els altres lli g Uin arnb ser r-nitat i... bona fe. Essent
i. que guanyi el que tel'or
jugui.
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EL PARC 110TEL
MAR, per al (la' de • tur de elitio ¡ dies de cursa a l'Aoio
drum, a partir d'avui ha pus,
a la venda a Barcelona liqu- al preu de 15 pesseles per äpats
compostos de cine entreinesos,
quatre plata, gelat, neules
Iruites, i en ateneió ais seuä
cients els posseidur del tiquet
p/uirit celebrar il'apat a que li
dona dret des de les onza a les
22 liore,s del dia.
El nialeix hotel expendrà
fiambres Aabricals a les se%es
mimes, perh únicament a la seva tal e tela.
liabitacions per encàrrec.
Llocs de venda de liquets:
-Sitnyors Llibre i Serra, Hunda
Sant ¡'ere, 3; aenyors Vicana Ferrer i Cia., Rotula de
Eint Pene, 2; senyors Fills de
Jusep Vidal i Ribes, Rambla

Sant Josep, 23.

411i I t

enuncia, *asid" FADAAAR
1141.3114.1641 0.1111TIL

It

n3as

A Sant Martí un carrceescandr:a
daná un cop a Toar/ Sobar GegÓS, el
qual fou curat al dispensar/ d'una con;asió a Vespa la esquerra, de pronóstic reservat.

RESTAURANT rovAL
saló de Te
/tarta cha !e dansant de 3 a 2/1
de 8, t d :Jai . a americana, de

9 a 11.

JCIES

II. N)‘'.

11:1116

A la carretera de la Bordeta Josep
Pundiana deixa el ama carro per anar
vall molt nerviés que no se sabia esamb la natural sarpresa, que el
carro ja no hi era.
ES ven que el tu -allana toda un cavall ave t aerviós que no es sabia es;Or parat.

Ahir a la tarda trolmren al Ilit
L7uTer Ile Pubiel, 5,
• - a, 1110:1 1 en estat do
i feia temps que

El .

En

rn ,..u.rn t "ni amb leläri 111! fon p a tap de

Cataiunya, mimetria in,daIiar tildados! despalx,
a comprador u represenlant
referionties.
Dincin peticione per earrif

; la Placa (le

a V. l'aura. car p ir Uncida, 16,
prime!, primera (S. G.)

VANO3 CAEDUS

Pcr:.?.erriasa, 10
Crans maga'z e in ,,•-treria "E! Sol".
'
:llenen la
diziihal, 1.
mida. Grans ea:n:i• beil's (le ves-
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gabanyä confeeeionats
i nen. .Preus mo-

per a senyor
llera/a.
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LA ClICA INEIWJER
plau a pari eipa
r.01.1e afilleS
eiient u

litas!..1111inat

ICS

r ltml elit .1o1 atiu nou
1...itil a la no:lea ee la Universitat, número :11, lo inauguracid del qual Diolra clerte diIluns que ve, ilia 29, a les -5 de
la tarda, anih un roneert a
1 . 111'1 • S hit

ciirree íli la liederista
PLANT.t1).1 i de CAMADA l'A1..11 , (pianista i acompanyant).
En esiablir ligues i nou
gatzern s'ha tiilitil , speeial cura a installar (le la manera mes
adeltrada 1 arnb l'amplitud que
(d
requitreix les dite:
real s sooefons por a la venda
i l'aguar de Piano s , llartnä.
Anitpianos, Pianos E:Mttries. Masiea. ItotIles. lustrameets, Taltlers de Iteparació
a fin:tenias, ole., ele.. por poder eurrospondre al favor que
noslre
el
Ve Ilispen.sanl-no3
pitblie, al total agrairems la
seva agradable visita al ilustre
ruin Ural, anticipanl-li'lli les

gräries.
Ilarvidona. octubre de 1923.
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TINenrt ELS ESTr.OLIMErt17.5

-Cenen' le, monos demandes
que se di t'evita, el governador
civil ha prutungal per una hora
rriíis el laneameril dele' restaurants i establimente de nienjar;
'n'altera que estaran ii borla
fine les Des de la matinada.

I.es nticsiques dels eitharets
itircings (pleitea antoritzades
La-. a la mateixa hora.
--

•
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CalCII3S

[yelailes

ColtTS CATALANES, At:t
TAPISSOS
I13OCLE3,
decoraziaa pro ¡caes per

cmineats art. ates

Pelr.yo,

i variats assortits en centres i duiços de
Exquisita

Nata, Crema

aun

Li

Rüllim .8; nutats P ti

k'

Melcior Tise I Becalda. de 51 anys,
caigué catan: treballant a una quadra
del (-arree de Roger, i es treucà ei tea
dret.
Fou curat al dispensari del catre!

. ,n••n•nn••••

DROM NACteNt.L. I c0::cu2S
TIR Z• E COLCI9 A TERAR

la

r ri

3. PORTAL DE LANGES., 3

Tac

INAUGURACIO EZ, L'AUTO-

SASTRERII

I Mantega.

Itiqufssims panellets, ellahoradó especial, i les cada
dia mes celebratles Ensalmados faroldes de Pinta
1 confitura

El doctor Zlinyiga. del Reía! Censa de Sanitaa acompanyat per rexdipteat senyor Gaanye, ha visitat
Maneamunitat de Cataamya, as5abentandse del fitecionamnt general de
la corperació, i especia"m a tit dele serveis d'higiene. Sanitat i benefic.eacia.
negada nacional caí& LA GARZA.

El proper dimecres, dia 31. a les den
de 'a oculta, tindrä Ilne a l'Ab/m il Encieloperlic Popular ('arree del (-arme.
nArn 31') l a ses s ió inaugural del curs
1023-2I havent- , e encarrcit'at de pm.

nanciar cl discurs co:responent

slin,
lin daarnitori
nétneen, 31 i
Lluís XVI i t'a !re
menlador de
cocha estil anglés d'un alter delicadisEn la secciA destinada a la caen hu,
hi t enen els sen o-ors Deminen i
Salia • A ele "emads" tIlm s 27. 29 1 :el
exn,,,n un menjada ,eaaixemeai
qn darmiteri //chic Ç rn de s nata d'estil
alern a nv e • I^ si'm tres rinravel'es.
la fosa Dominen/ / SaCal
haté quia a i`i e/ set? art i trchall datara ."
aaix a nosnr en roc molf
n ., itultis t ria de casa nostra ,

t

,

nte

ressant

AP

II-entere n asaasa
I.a Caa d ail
els selle so•is .ine el Imita i
el de primera imtáncia del distriete de
la Parcela/eta han establert en les seves se/H ./ríes e' crl'erl rla donar idos
a t ms de desahucie fundats en P ra a o
el a reri a tari habitar -ini s t tI•-sare
o que 1 157151/in els seue ascearleate
de s cendents. o lié establir-hi una indnstria n'hi haurá retan ama la simple
manifestad(' rraquest paonasit. sense
n no la
parar contrae en qué
enr ;• - L l e necessitat nue eis aares
exigint des del nrimer mnta.- • •
determinant de les seres
•-•

rus

1:InifiG ITETS
Ç p 8S,
desde
95

1

Preu
Redun.,

Ii

a IDET5
DUTXES,
AIXETESI
Etc

PAPER DE

I
ENRiC C ARDONA
verg ara
conde
0 15 it '1;59 e 4 :3

CLASICO

BARCELONA

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
DIDETS-DUrxEs, etc

JAUME SAURET

ELECCIO
COMITE
PARITARI
Hem rebut una letra de convocagarza per a Felecció des vocals icpendents que han de constituir ei Comité paritari de l'Associació de Bar-

PELAYO, 7

ben. El diumenge, dia ti de norma
bre, des de les deu del matí a les duro
de la tarda, podran presentar-se les
candidatures a l'estatge de la delegació
reeia. El diumenge. dia t8 del ma'eix
niel, es enn,tritiran le; frl .sc• S e ectorals
Nontés pudran votar els que figurín a
les llistes.

e

H VAI lf i [MS
ti

I

a

r t

9.11

e
e

Claris, 43

C AM1SERIA'
SA NS
Boueria 32

PIANOS,

AUTON ANOS,

HARMONIUMS,
PERFORATS,

i

Lían assorill en Cirj112.3

LLOGUER I

ROTLLOS

PI ANOS DE

D'OCASIÓ

E t INAra i l'IlACIO DE L'AL%

TODRUM. — Aquest nutti, en el
tren de les quatre, mamaran
cap a Sala Vicens de Castellet,
el capit à general inleri, el governador civil i altres auturitals per rebre I'Mfant N'Alfons de Budión, el qual vindrä
en l'expr(s de Madrid i es detttrarä II Sitges, on, representant
el hei, asistirä a la inaugura -

l'Autddrom.
L'infant empreadrä el retorn
a Madrid una vegada ¡inicies les

Vendes a terniinis. Pianos estrangers

4444.64»ceeeemeexeeeemee+rxeceAmeceeo+44444+6.x-.,
Fu I\ iJA 131uN

MENJAIIS A LA CA I ALAA
LSPAli I Lit IA. 6-t 111111 1 -lilA. i
Telefon 1378 a

•

LLUPIAS 1 QUISTOS, tense operar
• d -i me. p e r faeultatiu. Ramb:a Saatt
n o-M e n, / 1 . perrliqUeria. ;
1 Litn l'ene renards. eolOas InO.15,
aarpes anlaC.6 SlaIngS.
110li t,volarreel, 42, se g on fas. lamer/

cié de

.1,1,) (1 Tren!....

un.,es.
•

Pere que rassa?
—Res, hornes, res, dones

CRISTAllEllt A
PORCELLANA
st6 JOLIC A
P13 A

Eerrän. I i. Casa

owinryz
r
i.LEs

UNIERES
LAVABOS
WATERS

ierriars1.

VIII:3131111111M•111111M11211O

r:1)3Iria

Et l'Exposició del 'afable. que
clausurará d'aquí poco dies, hi la un
paper brillanIssim la casa D,,nifnzo i
Salame. 'el; tallers dr cenetrucci6 i
de verda de la qual estad installats
a cerner 1!" Sans. núm. 114.
Ac,uesta ca s a, caaerlidiss i ma per la
l eva manera de nadad ir antara
finada, té cinc "stand," en l'Exravició.
i han estat aqueo : .1,e mes el-vats
que figuren en rimaortant cnncurs.
El; "st-ads" aesenvalats anda els

BANY

I LLUR3 ACCESORIS

1 APISteUll 0 n 171411 f a casa W 0 3 Impo"
En .erlalllat 011
las/ ti i s l' -' ' . i a,
EtpOSICIO per/Mi/Wat do
¡os r/
qUadrue a 100 grabad aleo a ro e. eta
Illat I a i 1110111111ea.
1 AM
rompe,. e p ose vio i rae
a,p101la
Vai I
1 MIII f alcofa botera . 4 afina! Parta

Iu

En reunió general extraordinäria ha
estat elegida la Junta directiva craquesta entitat en la segiient forma:
J. Id. Pi Sunyer, presidcnt ; Joan Rabié Sans. vice-president ; Josep Cairó
Cervera. sccretari; Josep Mont Fornis, %ice-secretad; Benet Baulida. tresorer: Pere M,lins. comptador; Esteve Sans Dedots. bibliotecari; Joan Port /be la Je s ep Haimí Bonet. Edisson
Jonamas i Ramon Solana Aupf, vocals

ETE

k

l'estll de les grans cases:
americanes. Actualment •
TALLERS, 9, primer
14
tocara a l e s Itambles
Fi

BARCELONA

u ti

lies

a

Hosich, S. A.

Lumen

tic

principal

Hules e Impermeables

ATENEU EMPORDANES

El vigilant Jean Lluch se n'adora i
el detingué.

tussai

b JI JY
Prenet pastilles
TRE 9 RALS CaPSA

•
I;i ditats als seus clients, està n
instatlant el seu nou local Pf
La
al carrer de
11
rid
ia FONTANELLA, 11, La

Tapineria, 33

ARA IMPERIAL

ne'les.

Els badalonins diumenge pas-

sal, contra l'Avene, varen compdr d'una manera excellent;
mereix:en guanyar, si la balanea en el futbol pel
Un mes treballa i pel que nif".s.
s'esforça. Però, e n . canvi els
bidalonins pequen d'una nior,J1 ben poc sòlida; són capaçtis de fer el mes brillant par , mentre els fonaments d'aquella s'aguanten ferins; per?)
ti ntollen prompte; ni a se a

T

CAM

pa/Mientes seran exhíbales al

Coliseurn aquest vespre mateix.

14 A ¡'objecte de proporcionar
avantatges I majors como-

Plaça de Sta. Anna, 9

Es BullIcti Ofir:al ha publicat la dis
tribució de cabals corresponent al pre
sent mes d'octubre.

SilfflIGOSS

A Tes sis del matí (rabie Jaume Benasa Gelabert, de 2.1 anys, intenta apoderar-tv de á caixa del taulell de la
Ileteria que el senyor Antoni Benedicto té al núnairo 47 del carrer d'Olzi-

; i- RINGOL

Sa str e ri a Arderle:
kJ

Ronda de Sant Pero, 7

5

— ,
1-4

curses d'autombbils, malos
i cicles que avui comencen a
cebbrar-se a l'Autödrom
Sitges. Segurament aquestes
les

F ViVt AR.

CASA ROSICH

nament ., nnts elegants per a
vestits d'hivern a l'acreditada
Casa Panadas I Carbó. Carme,
núm.
Tclefun 539 13 A.

—

TM

15I ta,n7 mal Le
oil mea

SUPERIORS

71, Salmerón, 71

Agradable beandei caf e LA GARZA,

El Gräcia haträ
Badalona?

musa

CAPES

(

- —)o(—

!id Lodoso d!i

blema de ',a cultura popular".

INEME

Podeu comprar calçat completament de franc. Esplen-

1"Pitnsl.er4a-i‘r;"„muiiila.t.

NO(AT

nyament primari i secundad de la Atancomunitat, que parlará sobre "El pro-

Antoni Jansana.
mmamar.-

250 el cent.
'lambe tenim gt'ans provisimio de XANIPANYS, VINS
GENEROSOS i LICOR S, a
i-rous de ressó.

Granja Agrícola de Valencia, une varen ésser installarles també ahir en diferents focas del Pare de Itaajuich.
A propäi i t d'aquest partieu ar din la
"Jefatura" del Servei Agronómic que
essent probable que existeixi algun fofa:, a fora, del qual no es lingui noticia oficial, fent públic que a tots
que sollicitin colònies de l'inse c te en
1o/tibiar se'ls facilitaran cratuitammt
a les of reines de la nritcixa, carrer
lfaix de Sant Pere, n 'in. I, primer,
pub( contó comí/aire qua sevol focur,
ter evitar la difusió de tan desvaria:
lor flag, -il .

xandre Galí, secretad general «case-

Ida tornat da Barce'ona, donat per
aval -ui l'estiueig, el president de l'Assemb'ea de la Mancomunitat, ocupar

a

gols.
rso ras ene ~ter. pera, que els aliadas de Sabadell faran tot el possible
per aminorar raccia anorreadora
l'Avene. mentre els ans i els altres
prol araran fer cramaist partit un bel:
aneoutre. pie d'emocia i de Iones
con/ eorresa e n a llar categoria i
a la nublosa d'aquest esimrt.

Forre, -Pialri

noves colònies de "Novius" procedents
de la Suecia/ Agronómica de Baleara i

GASETA LOCAL

d'una manera absoluta ; ene en gllatdarein be proa. T'en\ examinades les
torees de l'un i de l'altre. dels dos
equipo adversario. no 0 1 gens difícil
preveure per poe iniciar que lima sigui
er. giba/dotas de futbol, un resultat favarable al Club de Sant Andreu.
No direm pas, tampoc, el arare que
peana resultar-se del match' de deinia
pera tenim la impressió que ai l'equip
andreuenc no abusa. ('om ame: turna a
fee massa sovint. dol joe alt, i co limita a jugar mes amb els peno que arub
el cap. el resultt ha daa s er-li favoraha. per una remarcable diferéneia

•

'Rifase-14e Ell'essetnbre

PfiRT,MITAY

11 n Alo

s

el
MITALL
PLANC
ORFEBRERIA
GANNETERIA EODERT5

laten ASIES EN ARTICIE1
truTILITAT I ADORNO
Pabels PER A

REGAL

%.9

1.

.iimpremts 1

,1110
1.011ffill:aehi r S
1311011:

()%

Atmanars amb boniques plagues. tinb annnei. .1 1 .01 , 0 150 pcasetca.
.,01,1111a111 (te ImIsnea, :mi`, simia 1, el
Ga e, asetes.

ARt
41%.
11
11.4.orthamii complel. modem,

La 1:Crecen:). del Colisetun
contractat per projeclar-los
clusivament ett el SKI local, les
pellícules que s'tiblingniti de

Fdri(1Cia

enbnaeles de eron,n--/a,
LA CIJO AIFERICA:,a1
Imnes berque 1,-/
lega, IlltS
f/s

el

RESTAURANTS
COML NITA TI. ETC .

CO! ! 1•r•

manis que p.-r no ga•ur
daairs ei anunets s'a-alba. 1 101 1 vr.11
ht ha una C3 , i d'Articles
ce Provegan4, gime anta
lea/t lo,, dmaie
boa ahuma.
aqw-d ,enyor sb
Lea que 1/1 ha I k It le 'S

Tandem perrIllnadeS, e/ InillOr t 1 1 liii. 11111
1111/1, ahIto- el ,,..„
Cartor,, s
b 10;II n
2;..5 .:1101c1.,1 1
llonb s e Nmee. aabol, and, a, Itaca .1

o,

CO peesates.

33 pessetes,
10 passeLs.

aecants. 1. i'i'ii 'lals. antb zuLuel, el 1, e 1 10 , 47 reselle,
Imeressers, Elensua / a ve o 2 mansas, %/ir/1 ser non rneeonomia; gr, eloster
/ /111 Flan 1 .s n 1,I,I
;.1
que I.(I
niki, per la 0150 Ost' 1.10,
pl. , sent
st
.
s, S2.2,4 ...211
,t
1. n ./ n -•
Ti/tunal,. lemas a /oler,/ 1 Iloituer, ,;, i UU lulls, a O'F.0 rada
art.
LA SUD AMERICANA
dite sers vio els Ireballs a le . 5 0 11 (palie
PI/OCE: 13111T 1511:111/
LCF.TS CATALANES, GEO
TELEFON 9357 A
EA7CELONA
SIMIMInM

eee+,X4+:44{44~-e+M~ell.e.,244+6-1-e+effleeee-~D >1,»W-1)s:`,.` '

teteeen~0.'
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4

solo per pues dies

els (ro>-*

baren a la

CASA REXACHS,
f:diriquen.
que és on
CENTRAL:

Portaferrissa, In. Sucursal: Consell de Grill, 339
(mitre P. (i rärM i R. Catalunya)

d11011M1~.

Die; passats foren installaules pel
servei agronómic es principals feelle del fingen diverses col:mica de
"Novias Cardinalis" enemic natural de
la hierva a la qual persegueix anth en-

,.0.artrrS

Pe

glggfU FU 110

Lo IP.ü 3 52lece en
Limes : 2• edes : Veles : Conieccions
----- hl CII LFid

z;

1

fe.

carntssament fins la seva total destrue-

En inspeccionar Jame d'ahir ei personal fact i talio de la Secció Agronómica ir liarrelena. la mnrxa evnildiaa
de les coRmies establertes ha pogut
con/mayar el satiefacteri resii'tat que
retan t -'tant ja ene l'inserte entamUne
5 ' ha adartat perfectament i té comancada la seva actuació d'una forma radical.
.Atnh l'interés traca/m/1hr toas en elemento que siguin Tu-lose/les per activar
la destrucció del flagell slan rebut

3 RO NDA SANT ANTONÍ,
Pt

Ftxt-13ARCELONA IrLerchi AH?'

+044.44.4444444444Heftefit44.6444444+0+0444.444.14444+4444444.~«444~~0

umenge 28 d'octubre de 192.

D'ITALIA

DE GRECIA

tes g niusiasies man g esiacien

fi honor de Mussolini

def3111 el iieill g del Presi-

EL

Eo lior a y eg fe( Mogo- 111 NO
p is

del GOY811ü

les hopes

ocupen la riu:al te Coriul

:fi. - Les manifestaeions de
el president del Consell scnyor
me ..,olini ha estat objecte a Tori duran; rls dos dies que acaba de passar
a la capital del Piemont. han estat verair,nt extraordinàries i han assolit
ea significació grandiosa. tenint en
cetrpte que s'ha fet un any després
riquerit el poder pel feixisme.
A :ries a mes. s'ha dc tenir CO comp.
era la primera . vegada que el
• 7 Mussolini vi,itava el Piemont,
aquestes inatilfestacions tingue' • -c prce l sament a la que dominaboixevistes des de 1919 fins
i de les fabriques de la qua)
apoderat els obrers, hissant-hi
..-7clera vermella.
ile carni ha recorrrgut en un
El senyor 'Mussolini acaba
:U- a Ton i una acoilida triomfal.
qee mis l'han aplaudit ara han
n • precisament els obrers.
travessä els harrte més
president
l l•
,, o5 de Ton. on la multitud Faamb veritable entusiasme. arrival
i.a- inclós o tirar - li flors; i
- que aquestes manifestacions les
solament els burgesos. que li
liar salvació. N;i1,; que fou tota
ura multilud inmersa en
:1 anaven barrejats ex-combatents
r,,ats de la gran guerra. obrers,
i soldats. fei:dstes joves i vclis,
sacerdots. gcllhs de totes les
i de lotes les classes soan,..

Belgrad, 27. - Un contingent de revoltosos grecs, capitanejat pel cabdill
Tiras, ha penetrat en territorio de Ingoes ävia. elevan/ una petició crasil al
tnonarca.-Havas.

SES QUE CAPITULEN
Atenes. 27. - Han capitulat
els diversos grups de !rimes sediehises. El moviment es considera erlualmcnt acabat. -

EL SENAT ITALIA
Roma, 27.-El Senat reprendrä les
-.es sessions el propvinent dia 12
ia•vembre.-1-lavas.
-Pm,*

RIS

(‘-

•

mrs perfeetes per a GPLIIIP. Ce-

f

reate. Terres, Sebo.. Celr, Citp rill: Surre. Canyella. la11 0 . ete., 50 pee 100 d'eeonotria
sviire ele seus similars.
el-pro vn unirse. No compren seas,

-1 Vcrcelli ten arquehishe i dos bisY vilren a l'estad& per saludar

i l.1NS

president va rebre
del dit arquebisbat. el
•
t-Ur l eit una carta de salidarece nsscVni. i poc desprilis
.va tumbé la seca completa
el cap de la comunitat

GOMA
per a reduir

• non'

-

u

g

Mussolini. en un d'ag.,discursos setts que aixequen
.r`.t" afirmar que toles
or

d eJ 8

J51

C. N. ROER,

nou

•

- .00. scnee cap molestia,
,1- 1,
r, ti-' baile i.
fit roduccut absoluta
• desapareció donnttiva de les hernies,
reto-te 1 1 ollinunuses que

•

públiques i
caven adhesió a la
al ecu Govern. riere, no
• aconseguida per força,

coneeqUrilcies d'Un airead(' pro7irers i ele patrons volen i se- ,I longai.
.tegrair, deis resultats obtIn urS. non,
.„4 ser ." ,
nerquienalleuxen els el'eet..s be1.1 rie g os i curatius ‚hl nertnele C. A. ROER,
als uns i als altres el
volik lic 1,1-0,1 la segtient caria que
Tu jelatícia
d alegir a les mimes Ja puldivades.
rialseIs dio: Mareo de
"Olot, 5 (le febrer de 10:73.
• 1 be del!, ()brees, i als
Sr. C. A. ROER:
-• ciara eme és precie Ire Ntalt sviiyar /leed: L'a raintent en: fa
liat
pallt (Mena hernia dudisciplina.
erst cinquanta anye, i desenuanyat elee
' , lacia (fanal- cita tata la
ecea nee6a tiC louguers, 01(11 1 ele dAsi,
hressal
lielijee,
saw, voler
liuseava liii
del Piemont.
var. enul a darr e r reettro, el sed renoper<'. pzr
rdencia
incnat métete, I graviv:s a en estic curat
al, poca 11 0re 11 e de portar ele seue apa- --ecara inés el Piemont

g

g

.

aiabarA ei son me.
irkquesta roeafm. s. e it. e. s. ni. Josep

Mallarach.-V ( el 14E11 do tenaunes. Correr
ele raen fumo), 16.-Olot."
1• 1

vote(' evitar les mo• li-raies funestes ron-

n 1, Ir, hernies visiteo l'Emip. pule:te-loas revolee/as:
die,, al earrey

,

rept peaeric a

r.(Ia

Manfleu,

Magf.
31. ronda Goal.

Sant Celoni,

Figueres, dijurie, 1 de huvend.n .e. Hotel

La Biaba!, elivendres, 2, Ilutel Salieras.
Girase, . 11, -Sirle. 3, Hotel Ctitner,;.
Benyoles, enumeres/c. 1, 11011 1 Flora.
0Iot, dellons, 5, Fonda L'Estrella.
Lloyda, dijuu4, 15 ele uovembre, Hotel

.

seii•.

e,
collato•rador del seleyor C.
Monthlench, duerrircs, 2 ele nuvernbre,

A. ROER reina tanda', a:

,

l'enda 0 1 1 pli!1",
Vilafranca del Penodite, dIssable, 3, llotel Or la l o:loaa.
d
Volts, 111 110,11,-. -; , Hotel parls.
Rosa,
Paris•contmentai.
Falsst, dtritai
el, l'olida Nacional, de J.
tilia eilt,

.

Mora d'Ebro, illiselde, 10 de

. 1..1

flIGUT I 1311113D1
s
.

novernbre,

1.1111,1.1.1;.

11, Fidida d0 209ep
12, llene/

donen/re.
Tomase, Adrizas.

I Tarragona, dimarts, 13, llotel Cont1-

•
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1 Navarra. . .
'I 'detrae

l

anuro.

de

de

.

40 a 42

de

as " are

Faros 23156 Yen ( e.. ele
Pa y e, Zatrern. o Andel:ale neme. ele
Facons L'arete. a Alulaluala
de
Pavones eatrangers .
.
ile
t'ecce S uarre
sin
Veces Audalosts riOves .

sie

31 " 35

••• pesseies too kg. tense ..ae
-..:lanet vagó origen./

1/2

veree esuangures

N'eres verdes
E ralela Afee:q ueda .
Ese nlola Corroe
Ese:nota Plata

g

FARINES
Form

de

L etra lora/
, erteilt Inrel
Bre nca extra Caserna. .
corrent Castelle.

sie

de

rIn
de
de

bella

..

. . . .
. .
Pfl pessetes inc de 100 kg.
(tallada cacto aqul.!

de

de

••
(Prruel en posarle% 100 kg arnb tate
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EL GOVERN DEL REICH
Un decret sobre la moneda
de valor constant
Berlín, 27. - ¡midiera
Ull Decret pel qual el ministre

de Finances queda autorilzat
per donar la seva a a ro vaeiú a
Vernissió d'una runneda de valor constant.
El gatnnet do l'Imperi delibe
ri ahir a la tarda sobro el conDicte de Baviera i la sitimció a
Sa xòti ia .-Hava s.
COMENCA A CIRCULAR EL
NOU MARO OR
Berlín. 27. - Durant tarda d'ahir circularen els pri-,
mers billlets de l'empri, stit or.
L'eseassetat de paper 01011 e-1
da cmitrilmoix a club els conierciants elnin el preu • de
Ilurs producles, malgrat la carestia de queviures, creixent de
d:a ms dia.-Havas.
EL PAGAMENT DE JORNALS
EN VALOWS CONSTAVIS
Berlín, 27. -- El mi nistre del
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Dusseldori, 27.-L'encariment
la vida origina als territoris ocupats

disturbio i manifestacions.
Mole cops aquestes maniiestacions degeneren en actes de violència.
A Bochum la policia va hacer d'intervenir en una manifestació organitzada per protestar contra l'encariment, resultant morts vino manifestants i quince ferits.
A Dourrnuntd el general comandant de policia, el burgmaestre i vl
sots-prefecte celebraren una conferència ami) l'objecte d'examinar les
diverses cniestions cconómiques suscitades per la critica situació actual.
El burgmaestre de Lunen va anar
a visitar a les autoritats d'ocupació
per pregar - los que intensifiquin i desenrotllin el repartiment vIo sopes populars, recentment implantat per les
esmentades autoritats a les localitats
sotmeses a llur administraelií.
A Wiken els obrers sense feina
s'amotinaren, saquejant nombrosos
magatzems i rompent els t'Urano i
estres dels mateixos.
La policia aconsegui restablir l'ordre, mulada eficaçment per les tropes
f ranceses.
A Dusseldorf regula tranquillitat
absoluta.-Havas.
COMBA TENTRE UNA PATRULLA BELGA I UNA BANDA DE
MALFACTORS
CINC MORTS I ALGUNS
FE R ITS
Duisburg, 27.-Una patrulla de
soldats belgties va sorprendre una
banda de malfactors que es dedicava
a saquejar, aprotitant-se de les actuals circimistancies.
Corn sigui que la patrulla bou rebuda a trets, aquesta repel4í ragresahí resultant cinc malfactors morts i
alguns

do Medicina

El Promi

concedil als doscobridors

riel

r

ei (le iil

a París la

Ha come«

COIMICie !ruco- leloespeta per intentar resoidre la gileslin

Estocolm. 27. - El premi Nobel de
medieini ha estat concedit aquest any
al doctor Banting i a -N1r. Max Leml,
de Toronto, pel descobrinant de a tnsubstäncia gräcies a la qua l ha
'estat possible dominar la temible diahe l is.-Radio.

n lees acusen que als cereles britianics autoritzats regna coniianea en
aquest projectc de conferència econamica.
S'ignora si la reunió tindrä el
car a cter d'una conferència plenäria executiva o si será una reunió
que obrt en ccmtacte annb la Comissi.; de Reparacions. Tot aixa dependrä, necess a riainent, de les contestes que es rebin a les invitacions, i
ei fet que la nota anterican-, estilentés la Conferència de Londres significa senzillament que la iniciativa sortí de LomIrcs.-Railio.
ELS REPRESENTANTS ANGLESOS A LA CoLERENEIA
DE PERLAS
Londres, 27. - I.'"Evening
News” diu que els dos representants anglesos a la Conferaicia de pi'm. its seran lord Curzon i Sir Jlion Bratibury.-Itadio.
EL RARO KRUP HA DE TORNAR A LA PRESO rm y rin: DE
SET DIES
Dusseldurf, 27, - El band
Krupp i Ices ronipanys seus de_
tinguts han olitingut de les autorilats franceses un salvaconduet•-• per dirigir-se a Berlin i
iteg. a- lar aitsts el ivern alemany
la represa del treball a la Ruhr.
El senyor Krupp i seus
ainics han donat paraula d'honor de tornar a 1;1 presó dintre
de set diviso-navas.
París, 2 • . - El general Par-

shing, comandatit en cap de les
tropes amerieanes durant„ la
guerra, ha arribat aquest
aulomühiI a aquesta capital
pr n-nn • edent de Cherburg.- II
vas.

Paris, 27. - Aquest mati a les once
s'ha celebrat al ministeri d'Aters C5trangers l'obertura de la conferència de
plenipotenciaris anglesos, francesos i
espanyols que han d'entendre en la redacció de restan': dennitil de Tánger
; els seus voltants.
En norn de' Govern trances, M. de
Peretti della Rocca donä la benvinguda
als delcgats estrangers -Hayas.
RAID EN IIIDROAVIO
ROMA-TRIPOLI
Roma, 27.-Aquest !naif ha cmprès el vol un hidroavió que va a
realitzar el raid Frana-Tripoli.
El tripulen quatre persones; el ministre de Colórales, que presencià la
sortida. Ilitirá als tripulants Un missatge de salutació a Tripolitänia.Hayas.

Discuns DE '.11..ILIIERT THO.,
MAS A L'OFICINA INTERNACIONM, DEL TREBALL sormr:
LA JORNADA DE ATIT BORES
Ginebra, 27. - En un discurs prouunciat avui a l'Oficina Internacionail del Treball.
M. Albert Thomas declara, entre atices coses, el que segueix:
"La jornada de vuit hores,
malgrat les derogacions que ha
sofert. es acatada a tot arren
del unin. fterentment ha estat
ratifieada pel Govern Halla i
el Govern espanyol 0/1 pujar al*
Poder rerentment, declara que
n. o la morlificaria. Aquesta
ganitzacid del treball segneir,
dones, i segitirh responent
tes esperances del món obrer."
-Hayas.
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LES REPARACIONS

Els Governs aliats accepien
la coriferènea dc tècnics

L. MERCADER

Londres, 27.-L'Agencia Reuter
din que als centres atttoritzats bi ha
grans esperances en la reunió i resultat d'una Conferència per U:tetar de la capacitat ele pagament
d'Alemanya, i opinen que cal atenir-se estrictameut a la lletra i a
l'esperit de la nota dels Estats
Unas.
Opinen que el caräeter que liagi
de tenir aquesta Conferència depèn
de les contestacions que es donin a

UOMPRA-VENDA DE FINQUES
HIP,AEQUES

Pelayo, 56, 2.° 2.'

D ' Il A I

ta Ida,:a de Cataluttyal

ESTIMO N a, A.
de l'etnia.

21 de blat,

ESTACtO DEL NORD

9 de Miar O de fuina.

El. GOVERN BELGA S'ADHERUIN l'AMBE A f.A SUGGES1 10 DEI. GOVERN NORDAM ERIC.A
11U " 150
prosselles, 27.-El Gocen' belga
/la fet saber al de Londres i al de
Washington quo s'adlicreix per
complet a la segona suggestiií for41 a 43
mulada pel Gocen' nurilatnericlib o
39 "
4 ,1" -11
sigui la que es refcreix a fer que la
33
capacitat de pagamont d./Meneo:ya
21.1 " an
31 " 32
sigui evaluada per un Comité de
. pèrits 110nlellat a l'efecte per la Comissió de Reparacians. - Ilavas.
ELGOVERN ERANCES ACCEPTA LA REUNIO D'UN
a 3 II/
7 " 7 1/1
CONIITE DE PERITS
" a 1/2
1 " t 1/2
París, 27.-E1 Govern (ralleis, se"o
mona instructiuns trallicsea ;din' :1
7 " 7 1/2
Londres, accepta la reunió d'un
t'orina! périls eil el qual tirenguin part eis Estats Ll uits, per' es39 o 40
tudiar les qüestions relatives a la
" 30
eapacitat ele pagament
43 " 29
una. 1:única condició que posa
" 30
Eranea es que 110 es lesioni el traetat de Versalles, ea a dir, que els
la Comissió de Reparacions, 1../rgaU
pèrits hauran d'ésser designats per
normal de l'execució del Tractat.
Les noticies que arriben de Loa.100 a loa
00 " OS
" 95
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Trohall preeonila que el pagament deis jornals-es faci en monerfa d'un valor eonstant.
Els funcioaaris retiran tan
sois la quarta part de Ilurs jor_
nulo de novrtuhre. a causa de
Peseasortat de monoda d'un valor constant. -- navas,
LES DEMANDES DE DINER. E3IISIO
BULLE-1'S D'UN
TRILL() DE MARCS
Berlín. 27. - El Govern ele
Plinperi es ven assetjat per peticions de (Intuir que s'eleven a
mil trilions, havent hagut de
procedir-se a un repartiment.
rigorós. El Rano es prepara a
posar en circulaciö bitllets d'un
trillö de mares. VAGA GENERAL A FRANFORT
Dusseldorf. 27. - S'assegura
que a Francfort ha e sta t d " ela rada la vaga general- - Hayas.
VAGA A L'ALTA SILESIA
Droslau, 27. -- Els minaires
alemanys de l'Alta Silisia han
abandonat el treball. - ¡lavas.
UENCARLMENT DE LA VIDA
ALS TERRITORIS OCUP4TS
"MANIFESTACIONS I DISTURBIS.-A BOCHUM EN UNA
COI..LISIO RESULTEN VINT
mowrs I QUINZE FERITS

DE TANGER

la invitaci ¿Ter concórrer hi.--/lavaS.

Pulpa remolina., pala. . .
Toree) (le euro
•

• •

Dresde. 2;.-----Les tropas de
l'Imperi procediren ahir a la
detenció d'algiins funcionario
del Govern savd, entro les quals
f igu ra el con se Ile r Ilauff, neusal (llover impedit la confiscarió d'armes.-Radio.
LA REICHSWEHR ATACADA A
pinNA
UN MORT I ()CUTRE FERITS
Pirna, 27.-Les l'orees de la
Reichswehr han col-local, a primeres Mires del matt, ametralladores als carrers d'aquesta
Els manifestants, en
veure-les, dirigiren un atac
contra la torea pública. Es prodiii una collisiú, de la qual resultaren un mort i quatre ferits.-11a
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tegòricament a entrar en negociacions
amb e, Govern del Reich sobre l'actual
conflicte de Baviera.--Havas.
AL PALATINAT CONTINUEN
LES NEGOCIACIONS PER A
ORGANITZAR UN GOVERN
AUTONOM
Dusseldorf, 27. - Al Palatinat continuen les negociacioas entre els capo
dels diversos partits per a l ' organització d'un Govern aufilmom.-Fadio.
L'ACTITUD Dr.r, GOVERN HAVERES ENVERS ELS S'EPARATISTES DEL PALATINA'P :
DECLARA El. nolcur A LA
NOV.\ REPUDIADA
M unich, 27.--El Govern baveris adopta la segiient actitud amb referència als separatistes del Palatinat, Prohibeix
als flincionaris que es posin a
SIisposició d'un (Invento del Palatinat anticonstitucional.
El
baveris salvaguarda
tots eis th - ets deis seus funcionaris. A la República del Palatinat Ii senil negats' proveiin e nts, subvenciono i tolo els
mitjans
pagrunent.-Radio.

prun , iä i del Govern.
Afcgdx el document que el Govern

MERCAT
BLATS

Mimic, 27. - El dictador baverès

claració, si;ament es proclamará l'autonatnia de Rhenänia després d'un p'ebiscit i toili l'assentiment del Parlament

C. A. BOER- Ortopèdic
Pelayo, 60, - Barcelona

Kahr no vol tractos
amb Berlín

Kahn ha declarat que es negara ca-

Hayas.
sector de Crefeld.
UN SAQUEIG
Duseldorf, 27. - Un grup
d'obrers sense feina que protestaven contra la carestia
la vida, saqueja, al ca' -er
d'iverses
botigues,
Sthalaof,
trancara rnolts miralls i aparadors. - Watts.
LA POR DEI. GOVERN
ALEMANY
JA ES PARLA DE L'AUTONOMIA
RI1ENANA
- A ran de l'entrevista
Berlín,
interministerial d'Ilagen. a Westfilia
constituit una comissió de quinze
mcnibres representants dcls diversos
partits politics de la regir-) ocupada, per
tal de mantenir el contacte anal' el Govern alemany i collaborar a les negociacions eccanlaniques que s'obriran a
:a rugió ocupada.
En un maniiest de carácter oficiós,
el Govern aletnany declara que la C0/1seqüitncia de l'esmentada entrevista será la formaci6 d'un estat rhenä dintre de la República. Segons aquesta de-

ren-.
T'ira ta nieva vida
Ictle 1 lletisl rOnt

Barcelona, ten:
lavo, !ovo.

Von

II E EM
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HER NIATS .

A BAVIERA

Dussehforf. 27- - La nit ha
transeorregut encalmada a tot
Pi territori (le riba esauerra
del Rin. corresponent a la zona
francesa.
Ila estal proclamada la república a Krelizach i a Elorsbeim.
La nit va transcArrer tranquilla a Grefeld. - Hayas.
1c)r.ic1.1 1)Es:111MM-U
Duisburg . 27, - Els republicano han desarmat la noticia a
Ins localitats (fe Filscheln, WiIlich i Anrath.
Les autorilats militars han
prohibit duro formin grups de
miis de cinc persones a tot el

-

fan Si ha hernia ltreneadura) que roe
•,,azeixi Farree'. dels Incomparables apa-ment espontimia.
r•.. C. A. ROER, 11`s qualitats curativos
aixó cap tniracle. sin()
altament reconegudes.
talo
propaguen
• nral resulta' de la sávia , Metges eminente els ltSett I
'0
le rr,oleu luturearinellbles per a
• tasca realitzada pel Cioloes ele hernian' que ele-siegan e-vitar

completa i absoluta al
.1 ussoiini. no l'exterioritat tant
canital. sinó que en totes les
nobles per ion travessava el
-.isterial. acudir-en les -notita. les estacions. per a aclamar
ment cl cap del Govern.
.vara fon un mes vessii
fins a l'extrem
tren trol,h gratas difi- per poder as-aliar. puix
lo g mateixes vies
• .. l ,rlalment cobertes de
• to.
- diaris posen de malemne rebulla oree; • ! Pierna!!! al senyor
• ini, i la premsa d'opas'atreveix a intentar
importiincia. - Ila-

está disposat a tots els sacrificis per
tal d'afavorir la represa de l'activitat
a Rhenánia.-Radio.

L'EXERCIT RHENA
Coblenea, 27.-Les tropes separatistes consten de dos a tres mil
bornes, dividits en destacaments
tres cents, voluntaris que dintre de
poc continuaran l'ocupació de les
ciutats on encara no ha estat proclamada la República.-Radio.
PROCLAMACIO DE LA REPUDLICA A KREUZNACII I FLORS

retalls de go-

i

T l'ENCIMEN! COSTE EL PZEll Niflä
DE LA MICA 111301

Ilagúncia, 27.-Ahir a la tarda
es reuniren els delegats del partit
separatista a la residacia del nou
director' i constituiren cl primer
Govern rhenä, el qual esta format
de la manera segiient:
Presidència: Ilatthes; Comerç i
Afers estrangers, Metzen;
Walterhoff; Interior i ministre del Palatinat, Liebing; Cultes i
Instrucció pública. Kraemers; Comunicacions. Muller; Justicia, Eleber; Agricultura, Simosn; Comissari general per a la zona belga, Guthardt.-Radio.
DECLARACIONS DEL NOU
MINISTRE DE FINANCES
RHENA
Coblenea, 27. - El nou ministre
de Finalices rhenit, senyor Walterhoff, projecta Fernissiö d'una moneda d'enana crearla dintre del
quadro de la Unió Idatina, la unitat de la qual seria el franc. 1.a República emetria per valor de mil
ntilions d'aquesta nora moneda.
Per cobrir aquesta suma amb mil
milions de frailes or, FEstat emetria per una part Bous del Tresor,
els quals serien lliurats als propictaris de has reals, els quals béns
servirle!' de garantia a l'esmentada

11aVOS.

.:.--•.•

LA CIENCIA

HA QUEDAT DECIDIDA LA CONFERENCIA DE TECNICS SOBRE REPARACIONS

GRUPS DE TROPES SEDICIO-

Trituratiors

DESMEMBRAMENT D'ALEMANYA

LLISTA DEL MINISTERI DECLARACIONS DEL MINISTRE DE FINANCES -:- L'EXERCIT DEL RIIIN -:- LA SITUACIO A BAVIERA I. SAXONIA.
LA RESTA DE L'IMPERI
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Del Municipi
LA TORNADA DE
L'ALCALDE
Ahir al mati el senyor Puigmarti, alcalde accidental, celebra una
conferencia telefAnica amb el senyor Alvarez de la Campa, havent
convingut que el .senyor Puigmarti
atila avui a Sitges per rebre
i acompanyar-lo durant la seva estada a la dita població. El senyor Alvarez de ia Campa vindrä
cap a Barcelona.
LA TIX EXCIA D'ALCALDIA
DEL DISTRICTE X
El tinent d'alcalde del districte X
senyor Argimon, destina el carrer
de Llull, entre els de Marian Agulló i Júpiter, per anar-hi els carros a

Ilancar-hi terra.
LA COMISSIO DE FOMENT
La Comissió de Foment, en la seva darrera Junta, atora proposar
a l'Ajuntament que davant de l'informe emes per la Direcció general
dels serveis tècnics acceptant el pla
de modificació de les Seccions de
les galeries subterranies isubstitució de les clavegueres per un tub
de chucen armat, formulat per la
ponencia de cälcul, s'acordi l'apeovació del projecte, i en la seva virtut: Primer, que a excepció (le la
petita part executada, la qual es reforearà col/ve/neto/tic/O, es modifiquin les Seccions de la galeria del
projecte aprovat "d'obertura i urbanització del 'carrer de Balases"
en la forma proposada en el pla
que s'acompanya, consistent en cl
reforg dels estreps, donant mes
gruix als murs, i així queda variada. la Urna del trasdos de la galeria, si be subsistint la de Vintrados
i reforçat mitjanant armadura metanica la unió de la solera amb la
sortida de la corba.
Según, que se substitueixin les
dues clavegueres que figuren en el
projecte aProvat, per una sola de
formigó de secció circular, de 2.50
Metres de diametre, perquè pugui
resistir treta classe d'envestides. i
convenientment armada per al cas
rae pugui posar-se en carrega.
Que ami, l'objecte que asiat sigui un fet els beneficis que per al
sanejament i abelliment urbanas ha
ce reportar l'obertura del carrer de
Palmes. i davant del jet de trabarse rtolt avaneades les obres de la
claveguera del carrer de Sant Eu
aebi, es proceder u als treballs de
- desviar les aigües de la Riera de
Sant Gervasi en el pum mateix
es creua amb l'esrucatat carrer
Sant Euseln i la seva conducció a
la collectora del carrer le Balines
rniaireneant la construcció d'una
' presa d'aigii es" dotada de pou de
sedimentació que es projecta. amb
carrec a les esmentades obres, i aixi. fetes les recepcions de la co lar e ira en el trajecte que nt Ita entre
la Granvia Diagonal i cl carrer de
Sant Eusebi. podrit procedir-se a
la deciaracii, de ,obrant de via pública i vacant de pas nIe Faiva cratr
responent Seccie, de la riera de
Sant Gervasi, i pencedie-se amb
evident benefici dels interessos de
la numicipalitat, a l'alineació de les

parce lles restiltants.
DELEC.ACIO
L'Alaaldia ha delegat la seca representació en el regidor senyor
Batiente per al repartiment de diplomes organitzat pel Crean de
prafessors particulars de Catalunya
i que se celebrara arm a la sala
Mozart.
VISITA
Alde complienenth l'alcalde accidental, senyor Puigmarti, el creta
sol de Suissa a 13arcelona, Mr
Fred A. E. Nippell.

L'EMPEDRAT

DEI.

CARRER

DE TORRIJOS

Contestant a Es queixes fortnulades pesl veins del carrer (le 'roefet resa alrijas, de les quals
gun peritalic de la localitat, la DiServeis
Tecnicrecciú general de
municipals ha d'advertir que le,
obres d'empedrat de la dita via na a
estat interrompudes per haver-se
eigotat la consignad(*) concedida, i
que continuara', quan S ' aSSellyali la
nova consignació.

s I effires

InternacioDe-

1 cs..

S

o,

laIMORTAL. ini Al. RAT TOT
El Pa'au del Vent. l'Etnra,rda
imaima'ei x. una bella terra Hoz a•-•1
creare la
11-7ani1àaia d'En Al-a
•
Degué. efeciivam ant. néixer
mar daige de la sirena i el pania,
annesta ampla Caha T la da l'amor.
Cap terra com l'Empor-Q—"vor,
ser ato i arran de la mar"—tan esca 's n' pe r br e s s n' de la ,ardiaa
El son na isa •ge merava llós croa
els mús ics rud i nctrear i s d'armella e ,-.e^Aa un evat d'e s pe r it nle
tuds i v i brac i nns. miren:lea:10r de
abres nue ros han lle. en les nunls
i fn ;b''ilar la alinearen d. recursos *knics.
N' "Per ut plo
"Tse
•
banaien ragut ésser paaa,:os
una plan t -°a är :da . nata mi tramar. 'a
1v-res gr i ses i Iluny dels ein es de la
Calia una amnta
:a a 'ni eent. cneonlela
c51, la
- s- d a nte la mar
n

ni,

emes n e -

— 1 nIe dan .a de les cunaantical,!
T el fet es r e al'teA Nnsen-la In, ,TITT •
naiv-eta roe leas ://i ti,t es -9tot cae hau's one nl h. , ; mIr
a saya adolasrenria se•ns nresemi,‘
at 1 lamle,l ell T re 11,11•T'en
• alat;r
roas i ha encisat molts

•

, nar its selec'es.
avu i els grans mn s ics de it terra
. - 3 ,-11^11 Ta"(ITTIVTS
T
dans2 am-ah nnee'll
t's 't.: Pa—se/viren a dir
mús i ca no:tra 1— Ou'n
a fan aquestes rod e nes. plac,.den
• • e rescades, ‘ervant senipre !a le.;
entre el ritme ;
cromo:un tiin c o mpas
la una!
a
ais¿t
veritat; 110 m'el
.,"Iltoions. Encara q ue la ingrata s•• a la audic'ó d'aluna(
i mal eirbada en;

rcctori.
Durant la seva absència, que sentida que sen' molt breu, n,ha cucarregat del comandament militar el
general de divisi q Ett Maximini
Soler.

•• • a

rect i ficar de nrocal:,ra qtte ein pub vici,
."Ils
sarrlan'stne, nresein.lin!
i s i nceres. rin
..lent la fe en la immortal itat de la
a,olana inta g ralmant pura Músics vebailador% conscients ama:
de fa r triom ( ar.
e
I si no fas ;da;
la pronorel4 dais
• '('in) 'Enes de l'exotisme ens
ami) la seca super-inri/ad cneara
•
dir 1 ai xte que toqueu i bailen
nas la sardana. la dansa nue viu
a la nostra
i té les arfüln en el
, pregon de la nostra terra i e5
Ins (111.C .T., 11, pile nricluia en el eran
i sla terrero l el paisatee rrinuelta
'rada de "cap a la pan del Pire'I " !
Manuel Capdevila
:•

EL LECTOR DIU.

TIALLADE s

PER M'Uf

3, fati
PASSAPORTS

Sr. Director:
No In hauria manera de promoure
una atetó collectiva per simalificar
l'exped:ció de passaports si acäs no fas
ja hora de suprimir-los?
Hom compren que la guerra del
Marroc obligui e Govern espalera!
a prevenir, per m'aja dels massa po rts. les desercions dels "quintos"
però res no explica l'obligació que tenen els horneo vells i les dones en general de pa-sar per l'adreçador tan
brut i mortifica:a del passeig de la

Drae5ana.
Eduard Llorens

P'aca Pe : al. celda Barceloa.
• Pina d'Osca (Satis), cobla Cataltin'a

Carrer Virg i li (Sant Andreu), celta
L'Arbucienea.
Trda
F.xPosic i n3 del Whle. cobla Barcelona.

Tterie Parle robla Barcino.
Foment de la Saadana (Poble Non),
La Principal 13arrelonina,
Nil
Orrei) Sarrianenc. robla 11-nieelana.
Mene e/ Democrgi c Reedonal is sa. carro- Wad-Ras, zoR celda Catalbnia.
A en quart de deu del veepre es

cessat 17 anys de cadena temporal

Altir

al watt va

rel r brar- se , a

la caserna de flOger de I.türta,
el Consell de Guerra ordinart
plaça contra Rafel Satichrz Itex,
aeusat &I (Elide d'agressió a
torea armarla.
Com es recordara, el f p f va
escórrer el 21 de juay al matl ,
poca minnts despees d haver-se
comas Falemptat de qua fou
víctima En Joaquim Albinyana,
en entrar al Sell desnat x ele la

l'enereuament del de Girona i
veient-se aeorralat per individus de la guardia civil. va Han.
ear una bomba de rnft que afora

turatlament nn fttu explosiA.
Fou delingu t en el moment

a. VEO la suPlattions .% /tAttCEI.UNA. (hu lat- tic ‚jr fu Itteo,Itt ¡ti..., u ice 1 asi mur*);
Aatitml toetred:
250.

Dir. .10

WSW.
oe. ...atora

Plafó

de

InAvols a 405 /mitres. Strats,

otei, EnvATOIti urEi

;.

n.oidi: DE LA ENIVER<ITA'r OF 11Am-1:l'ANA
Ilur,11 4'1;1~n: os-id • 7. 13
l hor‘r

Bartunetre a cero i al nivell de la mar: 7564. 75 53,
— Tonn tanetre sec:: 18'5. 238. 20 .2. —
Terna'nnetre humit: 172, 20. 3, 187. — Dumilat (cen tessimes de san/rack.): 87, 7t, 85. — Direcció del
vent: calma. SW., SW. — Volocitat del vent en ni mires per segon: 0, 4, 1.
Estat del cc]: quasi tapat, quasi serè. — Classe de núvols: ctimuls: en/mil s. iracto-cirrus.
Trullo , al u Ir* ....e (reme.

17

l'orn l•ro

Mhstinta: 24 . 1. — Minima: t6•9. — Mínima an ratt de terca: 15'8. — Osci llació ter/mor/tétrica: 7'3.
— Temperatura mitja: 205. — Precipitaci q aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dt de la data: n'o milimetres — Ruc..eregut niel volt en igual temps: 73 quilametres.

presercar5 al lacal de l'or fmi SarA;A
l'Eshart de Dansaires d'aquesta
entitat. Iniepretara les següents danses :
Ball Cerillo La Pat urn. Bolangara.
Ballet de Sarr i a (pr : mera viiaada l Esquarrana, Galop de Cortes - a i L'Introt.
A eeniinuaci . 6 la cohla Barcelona
executara un triat pragrant de sarda
nes:

Vila.sar de Mar

(ca

. Cnenteta (Ca crea). Ca in'
nesn....ea aud.ció. i

tard ra'
Soma:

amorós (Ser .aal.

1(1-1(' A

DE

CULTUIU

INSTTTUT Di n CULT V P 1

BIBLVITECA rmaptaama
DE LA 130XA

i (5,f

rr.Incorl

re<adl

ml-

Minna

Corno.H4

n,n:^tnh-e.
mn•i. Si E n a canladn
-

les vei .

• ;

Cntr, 1 n 1 6 Clef/fT'al
Die cd' ,' m dia .1 a dos qnarts
a'i, es-1 rsre l de les tres
vais

dr1 m

,
l•
rje e. n e; 'a nr : m n• a
do Comt p ti6 la sep,na.

41-

.Srer ; ii Prrurotrui mtme rerinontOd
a I - , .is
Fester.—W o rlr” , O^. (51

da !a ta- Ja. Cnncert de Cant per Maleó da 5,ms.
•eln 1 1 : emir
inserinció

(sania Para l'ecen- s i ., n 1 9
nea n. (irle tiadr5 loe cl mi,A nie n,_
Noillbr e . l, q inscripei,i e n u:val-a mi vi-

neat dij

tes

inc!trr , --, cre

!a 1a2-

rrn.91,itat
1,4 ila!ata•O_
Le /ida I iI.a. 1,1,ENonaTtar.",
l'EL PltoVESSOlt I /11-11:111
Initl ro do pava dios sera tt

liareolona 1).-•Ineroix,
professor do la Sorbona i di-

limito:. de l'Inslitut de Psirologin de l'avis, per tal ni e professar un cu y : solir• la "Psienlog
Ilenguatge".
Dolaeroix prepara sobre
aquosta mater:a un importan/
Irehmìll. que seril el ritan en
aquest genere, :ni !lengua francesa. Per resnondre a una nofiel'', deis Cursris 'MonrigrhfEs
ele la alitneomunilat ele Cata'nnya, ha fingid la genlilesa do
reSerVa e ner a adues1s Clirseas
Clin resuitais
le5 seVeS re-

(lamines, ltareelona
priv i lo g i (Véase/. la ierimora
n • n 0,;•;xor g• Is m.% el l a tr e balla (le

ri q u al re 1 1S1 K01. 2.
MIO

DIPAARTS
I.Eun lemps enea. Pls segons
dles selitraitinds. els dintarts, tenon queleoin d'itaaenyalablit,

rerordador; no que siguin (lo
abiatrua. aitiO d'os/1mM.
Inmarts. 1:2 de junv, ingresaava a la itres4 En Dideti,-.
[Laos fou aques Onzo (lo Seto!. bre. 1 1 1111111S. atIlloSI dia rts. nl mi 23, paaaavn reixes
etni.na En Mannol Cnirritsco.

Jrai vull y ero:dar el d a di. la
s;;Itiaina per aqi.ost fet, i cl del
tres prrqui . n'assonyalava vinti-dos del traspits de la meya
ruare, la lt are me y a vellela que
('ni drixa earn Si ron dignAa,
n'entre moria: "Treballa. 11.1 ? 1 .: 1Pa

.Sercid P. • ruror . nt d'117;11,-1- ;3 i Insfruer i ,í. — t"ia 4 a 1. , onee
del m'el Te') de Lactma 1r1k..ica.

: e: a lee vial,

es},

CONTRA L'AU• OR DE L'ASSASSINAT D ' EN JOAQU I M ALNIRVANA
El fiscal demana per al pro-

tai , furzi corrent pel carter (In
i de Casp. on, en arribar

AUDICIO DE SARDANES
Aquesta tarda lindra lloe a
ailposició del Molde un festival popular compost. principallment, de grans andicions
de sardanes a cueree de les briilants robles Barcelona. dirigida per N'Albert Martí, i La
Principal de Terrassa. les quals
evecularan els següents programes:
Cobla flarcelona.-1. "La fes-

la de Camós - . Josop Mara Soler; 9., "Pastoral". Garreta; 3.
"La de: y a fla:res”. Wanr:
"'tosa more" (pr;inera
Planas; 5, "El pardal",
l'ajol-Prp Ventura: 6. "La sardana do Itipoll". Botey.
Cobla La PrineMal do Terrassa. — 1. "Flordeneu". M o re:Mor; 2. "Agro-dolea". Cervera; 3. -E,r/al - . E st ela; 4. "Ea
NiCa ri ea a a" "ll o r e ra: 5. "C'aror nie no sI a". Bou; 9, "Oracloaca", ,Soler.

El Consell de gue- PALAU DE LA
rra d'ahir
GENERAL ITAT

plaça 17rquinaona.
El Sanchez segons l'apuntament del jutge instructor, en
vourn's perseguit, per .retire
que havir: pres part ell l'atemp

corició d'Ititeriorz,

Malrit.1

ea el riq,in I miel cuatí, va marxar cap a Madrid el capita general
intuí, N'En-1dt Barrera, acompap yat dels seus ajudants de camp.
A l'estació anaren a acomiadarlo diversos superiors, caps i oficiaL
de l'exèrcit.
Si MI Micialment s'ha (lit que el
viatge obeia a assumptes de familia, hi ha iqui afirma que el general
Barrera ha cstat cridat per conLrenciar amb els clements del Di-

Nord.

Moble i

barro er elansai.ie

El Capita geEra! a

J11.11\s LI INIP, 1 P.01%01,01311. UF. LA. 1 ALA.1.31 1A
O isi 27 cl' OCt u bre dø 1923
1. SITUACIO ATMO8 r ERICA (1ENEIIAL A LES
2. OESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
7 DEL MATI. (Oberrrateons d'Europa, Nord d'Afriea
DEI. DATI. (Obrervarionu de la Xarra meteoroldpira
rebudea per felegra(ia se g lar lila):
( atalana, comunnadea per Seil/an)
Hannes pressions a les Pies BrilänitilleS. compreEn general el cel és mig m'evo!, amb vents Humos
¡leal Escandinävia, Franaa i gran pan . d'Espanya. —
i variables. — Hi ha rosades a la Cerdanya. Pla (le
Les 'hines continuen essent situades a Anglaterra,
Bages i Priorat, i calitxes a Barcelona i a Es goles
aixi com els tcmporals al l'anal de la M it nega. —
de l'Ebrc.
Les :Mes pressions aón al Nord d'Africa, i al Sud
— A la l'el:instila Ibérica el timps bo perd
rilpidament importancia, degut a la depressió del

EL TEATRE DE L'OREE() C.flA LI ENC
Avui, diumenge, a la tarda.
debutara al teatre l'Orfeó
Graciene. amb lit grandiosa obra
"El cardenal", la companyia de
l'Estudi Cirera. dirigida pels
notables artistes En Josep Cirela i N'Enric Lltteilnis, i en la
qual figuren la primera actriu
Na Prieta Valero i el popular
actor Kintie En 1.1tits Mir.
•
l'elene de la dita cotananyia valuosos elements que,
ajuntats als ja estnentats, i
comidan' a la bestrela atnb el
•
artistie deis senyors Cii era i Lluellas. PS pot aSSPgIlt nie
ja des d'ara que la campanya
artística en el (lit teatro sera
brillant sota tots coneeptes.

nal del

Diumenge 28 .d'octubre de 1921

Port-Irddr
5155011
el

p role- sois sella esiudis sobre els filial ies alemanva i espanvois . 5Man envara els psiehle g s lend'en a eonsiderar

erda , m I shrs rom nuraniei'd
patiel inales. SI. TEdnernix
01 mbrit do mostrar ta eran
lorra i
cl'orr,anitnceió
quo la eunseiiole;a
orpsentava, Hn 0.1inlial tarehd
la f./c j e.-do i n dele
esorintors
;Ilustres, essent rernarchles
soltris
Professa artualment la catedra
de Psieoloszie treneral a la Universitaf de Paris,
Sa l ud rim en l'hosle illiistro
itn ilels representatils tues lbstingils del pensament francès.

te, A s i n As form por l'al-

tra 'Maro. (pie ha esta l la nueva.

ta 1eva i la (le tots: por E.: la (va
pol morit limiqM! no es de

caen i sí lerra, dp eP1 i de
mar, n 10 parla i
Malí do ibmarls, emn rada
d'a :2:1. tin poni d a fliers de haninc lardoral, do lee:loor pariaainm. era ofirnal pol fill a
nyoraila maro. Si lotes ere,/
Manques i grosses. si toles oren
graeloses i oilornidos. una n'hi
intsvia

1.1 11 "

I

hoz per aixi, que les
irians de la florista l'havien ridkrada al 1,11 luir; del ram. Calia. donrs, (pie Si li a ['gis una
distinciO: tina Muleta era clavada al e e ntrii di; 1;1 corola _ i
ramo!' in ee r gu:da tol
nia del
110%;m1 la roenlor, i
eohir. se_
Fin niti iniraele? No ho
ei quo lino re/ilesa quo era Ve...e:ten') d'aquella maternal reeidnallati
ralll del mes

anlerior ,ja

s'era asserat perib Int rinta que
!non ! g avia de «unce desapareguda, eslava clavada en la pare!,
sepulcral.
Guardia qui
aquells earrers (vistos la ileguil
,tottrt en len ii i piolosamont
coreit un lloo d'honor. Ginoies,

ignora/ sal\ ; i da, t. Ara , lIsis al
me ', que fins al $011. dia 23,
ja tnili hauran (loes. Que ningú
no les loqui! Es el thee sagral_
nllh nomes parlen les animes
tkis %j i u,
änimes ,i,ds
mutis, ,1que 1 les S ' ajuillaran amb
aquestes; i arnb elles, mes tard,
los dids quo encara han de neiXPr.
pae,:lt. nl i nnn •senl.
tieCenidor, Inmslilidekt'll la inesborraleie hialitria (le les. atoroes 111 . 1en i n minios, La miirl dels
i's deer,tada
lb,t1. La
imitiorlItlihit do los animes es
manada per 1h 1 11, Ninga no pu t
contravenir els divins desig,nis.
Aquesta tarda de dintarls, al
pali de lit ores'''. abrimavern Eatate que voluntariament
es
.constilula prrs. Quina cosa!
Mal no l'has ion/ altrrual; potser mai
Ebdurlem abraçat

tampoc.

Despees, ell entris, s'endinYä
per aqucles roixes cola si fo5
un catalimtie que s'enterres per
sis MPSOS i iii dia.
I nosallres pensavem en la
solitud del cemintiri on n'hi
jettell de boas i la eomparfitrin
ti mb la de les presons on n'Ir'
romanen lambe de bous. I de(lieitrern u in rans do (loes simpix que', do Foses i
d'oetnbres i de clavells,
n'In ha de tules les colors;

;1121

eiS tmnii

d'or i de

foc del sol llevant; a la larda,
1 ' is (l e foe i (roe del sol que e,
Inn e : a casa t'ostra per behxpe
all mes poldes que res ap'e.:
tus rs, cadasciin irells. que Maro de !erra de
i de ruar, de
parla 1 eresnorit...
%rosas A. Esilester

I (1, A sn 1 A I

P

ELS E al PLEATä DE BANCA
En nombrós gruja d'empleals
del Banc Espanyol de Credit ha
pr o s:Tinta' al Tribunal Industrial
tina queixa rontra l'esmentada
Stil ¡Idi per bao er-los
sonse abonar-los els sous

allt" eretion oni' ,lret.
FAS queixosos. que s(Sn
nombre de 21, 11419 nomenat per
II Bur defensa i consell

ea! senyor Pan Vila, i el Banc,
el (-Puyo' . Joaquim Dualdo.
Numeres vinont p s veurà davant de! Tr r tninal Industria! la
v'.sta d'antes per procellfr
Eaeumulació do lotes les 21 den/ tl oles. i es uit (IIIP el Baile
plaitteiara una niiestió de com-

peUmcia inilicial.

UNA DETENCIO

Granvia Layetana fou
OSP:II López Caba11 , ro. al (mal foil
una
in' ola anilt vu i t rfinsuIes, sonso el nernliS rorrrsponent.
A la

P n e. ,reolla t

neu i'

Ila in g rosaat a la prosa/.
(*ttu tc:.1 55 MIXTA DEL
TREDAI.I.
En romplimont al que disroan la ordre de 23 el' oelultre eorrent i e0111 it aulari-

rom;ocalUria d'oteerions parcial!. de vorals patrons i dependents del Contit
Paritari in'! Grua V (Venda al
men1 a la

detall: publicada al "Bolet in
Of'rial" nl dia 25 (hl rorrent,
es fa avinent que los esmonlades elereions, por l'augment de
10 rada mena del
lt'i' v oeti l
Grup V.
Parilari
(Venda al delall s . s'efeelitaran
cal 'o tlst individw: de l'esmental grup do les harriades extremes d'aquesta amb
ei qual estarit ronstituit en el

surerssin l'esmental Comite
Paritari del Grua V, en forma
que la seva quarta part sigu;
elegida ei(tre els perlanyents a
les barriades extremes (pobles

agrega is).

NOVFS

RELIGIOSES

Centre ala ral InsI rucho de
Gracia, seguint tu tradieional i
pietós costion, ha disposat la
tielebraeV) d'una Slissa de Co1111111i4 general en la y inrnt diada de l'ole; Sanis, a PesglAsia
par/ euanial de Sara Joan .10 la
dita b ut rriada. pe' be do l'anima
deis socis ilitrant l'any,
que enguany han estat En .1aume Marinton, En Huís Esposa,
Na Dome:tira Hin Sagarra i
N'Antoni Barbar: i . III haura
oferiori. (lira la plätica ei Reverend senyor reetot i hi cantarit l'Orfrd Mn p l serrat.
La Junta direetiva del Centre
enllNitia a l'esmentat acto a les
families dels anomenats socia

(litinds i recomana Eassistèneia
a lols els, nitres, pregant-los
que es doniu per avistas [t'ab
aquesta nota.

que anava a burlar in persern
chi de que era objeete, saltant
per uns terrats.
D/n :: de les Seves primeres declaraeions ha negat rodonament rItte ell hagues pres par'
un Fairmptat, ni que tires la
bomba.
El procent. que te uns 2:2
mlys, no volgue presenciar Ea,
te del Consell (fP Guerra, quedant vigilat a fora del local.
Actua de fiscal, el tinent auditor de primera. En Josep Ma
rin Sagnier, el qual en 01 se' •
informe qualifi(a el delietr da
ternptat per maja dexplosiu.
domanant per a Facusal 1'7 anys
¡ 4 mesos da eadena temporal.
E' defensor era el r
re g iment t le Dra g ons de Numärtria. En IlPstitut Gonzalez
Fraile; ell 1111 brillanl infOrnle
.0stin g ur, la irresponsabditat
eriminal rIPI sea defensat por
manea (fe DrOVPS 1091‘ t r i .a l i:. are
cr I t't que rnrri S'2.111 (tue ml'
cal ine'nu el doliese. en la lie'
rrexplo : Ms, la nual cosa el fa
recaure d u ple srda la jurisdir
eib ordinaria , encara r 11° e l ha'
general ,1. 1 in de se
qed
'en s ilen els entonretirrili en la
militar, aixbi nun rzi r_rnif i ra one
tenir Afectes retrnarthis ns disnosicions grel han.
E' Tribunal neilitar delibera
II:Irgan-lord per a dictar annt;mrifa, an o brin-. m'en rondemnatii_
m'a s ; im, 1 no a 'Pa l atal -ar del tot
a la ile0ianda del fiscal.

Una nota oficiosa de la
Magcomunitat
A la alancomunitat ha estat
tarta a la premsa la segiient nota oii-

ciosa, encapçalada amb el tito! "Contra la Mancomunitat. — Guspires

l'antic règim":
"Després d'un estancament de tre:$
d'un any en el que tots els expedients
de la Mancomunitat romanien serse
despatxar, la Direcció general d'Obres
públiques els ha resolt d'un regada ea
sentit desfavorable. Les comunicacions
arriben ara, pecó llurs dates demostren
que foren elaborades sota l'antic tégim. essent director general En jes,-;p
Nicolau, i min istre En Rafel Gasset.
Crida l'atenció, entre aquest mara
de disposicions conträries, la que nega
personalitat a la Mancomunitat per a
l - amitar les revisions de preus de les
contractes per a la construcció de camins veinals, els expedients de lea

quals han estat incoats en compliment
de preceptes dicialn pel mateix Estat,
i segu int normes deduides de les cliusules del convenis que anida el susdit
Estat tenen signats la Mancomunitat
Catalunya i la Diputació de Bareatana.

Fa mes greu la incongruència
questa resolució el fet que sigui (1:clada des prés d'harer aprovat l'Estat
rainnbrosos exped ients de revisió de
preus tramitats exactament d'acord
nnIll el cr i te-; que a darrers traene el
Coman d'Obres pnbliqurs, rectificantse, ba cnniencat de

hle.

trobar inaccepla-

Tarnb4 t i

d'Znr d'esment la dryn'.n_
rió de projectes cte cam ins veinals per
fati!, motius q ue acu s en en la Direació
el propósit d'aiornar o To-.ar obstaeles a l ' ae l ilaC i ó de la
afancomunitat,
Un enernnle r enresentatiu és la devadució Ala pro iecte el pressunnst del
nual és 64 neo nesse tes. Imant-se en
t u resss : hTixt d'eh • en , r una econamia
en el preu del ciment Pre-tland el que
•
d' ort anv i menen que ha durat
la trarn i tac i 4 de l'esmee.at prniecte
par les dana n4ncies ele l'Es tat. ha
("e tina haira q ue renrecenta un etsa l e; en el enes m'al de robra. d'uner
Ourmanta
Binen fié: la dcstiesa nue renre s enta l'haver de fer i
ra fer algente d ocuments del nrnier`e

; enotri dnanar-la no vament. innienrarà
nr.1,,ton•no nt u n. : no ness ete,a ul tra el
Ireha l l do rev,sió de preus i formació

d a, oree:unge .
Un altea aveennle Vn ifirt-ibi
a l aa; olio por la o- v a excess'ea oNi de
mal ha P g . a t e a t,te el rtne t e nssns
g eOse n ,<
prrrmil

vadum

torna. a la Martrre mil,4at

a: ratii refet i cesit en un sol

tun

e.o*P.n•Arem el ras d'un

nar roelna

,,,:t:e,An ni tan

otte reea ,g ni nn 5P l'h fer
roa lisaque Eaprovi el capitä

•

general.

dt.:,a,nnr.0,Na.arh,p,reniztle,s,d,e,,,erxen;i:rp;,(71;:eqn:

et. n-at, entan la matrixa

nín ttlg rne - ents a/ TIA

oter,,„„,rie
,n
e an/tes,tesrese.
,, la
5 .er ;

EL CONCEPT

CASALS

D'AVUI

Avui diumenge donara l'Orquestra
Pau Canaln i segon dels seto concerts
de tar;'a ande un nodrit programa en
el que cooperará 'a distingida mezansopran a Suana Metcalfe-Casals. esposa dol mes tre Et, Pau Casals. interpretant una imnortant iu-ia de Varrera

Haendel. "Acis i Gnlatea". i la inspirada malool ia "Phidy'e", del cmitrodtor franelas Dunarc essent ambdues
aratnnanyades per l'orquestra.
Fi guren en el pragrama bes obres
de composi tors cata'ans, E (Innata% en
secreta nudteii. Ii campo ‘ ició 4u/fónica "Les ille• Medes". d'en Carreta,
que tan gran enit assnl; el dia de - Fea
estrene. i a Inés a me s s ' es l ronlrA /Mi
obra origimd niel professor de viola de
l'orquestra Pan Casa's. senyor Casademnitt. tittl i ada "La niare". seleccile d'un
drama liaic inedit ene ha comnnst snbre ent l i bre d'En Suriaeo
Gin-mie l en ami -n andi.-16 ''nbeetu.
ra (le "L'hola/1(1e, errant". do Wi gtior: la deliciosa sui te de Raye!. "M'a
mer e l'Oye j ner nrim era vacada l 'aren/ostra eNeell • ar el -Cannriedu el*
naznol", (le faien,1,-Koe:akaae,
d'un gran efecto °muestra!.

v.,LS

CARTELIS
LICEU

Han a p ares:uf e-1s antrIolls de
la pr)xima temporada iröpera
del Oran Toalla- del Liceo.

Tothom reeordara que duran! la temporada passalla els
pronielaris, en Mala general ,
aeordaren rodarla!. tote g des
miblicaeions i rbtols en eatalh.
E l s d'enguany han sortil redortal s en " DlInv ° /: AIIIIP"la
que M'inflen una rectificad'aquel! arnrd, ha causal
molla estranvesa, lanl mes
(pian/ no lii ha cap diermairiA
co l o prolliboiKi
notoiene : d
d'anunc i a en e ata l :1. i
tal governativa ha fel enmelar
que qual a evol indicaciA Iels
‚nette auliordinals en aqurst
ronstittriria una yeronme
extralimitariO de famillats. Com
s'expPeit, dones. aquest canvi
d p criteri? Les elandiracions,
(pian ni la por racional les justifica, resulten molt 1111:e lamentables.

ml"!

Arlh,o a nAhl ,nues

e ne nresidei x Fn Pa -a Ce-e/Tia EÄ-:a.
Conaell de la Maacomunitat ha

aea-dat r acóaear en-,tra irTc •-•crtonn-14$
ee . n lneinns, i esand'ar. relar,enant-les
ami, tes ee- ;cions nue se Ii han fet
amb la d lta en la que (oren rebieladaa. si }ti ha m-mara 'llevar (1//e ' n3
al D irec tor ; Militar, clonant-li mitian)
de
pr...‘f,enr, tornti,c 1; 7, enri,akque,satrzia,Stseurms ntdee tat

valeru s lment increpada ea el
manifest del Govern Primo de Ri-

•

vera."

FT. Níl t, PR r,z rrI r ls.-r DE I A
JUNTA DE L'HOSPITAL CLINIC
El sei 5',', Erancesc Pu :g 1 Aliaren',
acampanyat del doctor Trias, ha corn'
p'mentat el president de la Diputac:6,
nfer int-seli en el arree de presid at
de !a Imita Administradora de rD, -pi ,a1 Clin ic, per al qual ha estat
•.ignat recentment.

CRONICA JUDICURIk
ALID n r Nela penvINNAL
vIsTA DE CAUSES

seceió primera, i acusat
deliete crinjaries, s'lla aosegut al hanquet Agth•ti
autor de dos entrefilete
número 9713 do ".Solidaritat
Orera". per al qual ha demanat
A Ins

d'un

el fiscal la pena do quatre mesOS i un dia d'arresl major.
Per respondre d'un altre
'flete d'injürirs, comi,s eta -El
Diluvio", S'ha presentid a la
SPCCiö tercera Josep Maria Dmfill Jaca, per al qual Isa interessal el fiseal la pAna do quatre
meso,: StO dio d'arrest major.
Davant n. le la guarda Ita con:purrgut Crish'ifor 'Forraos Zaragoza, acusa!, d'unes lesions.
El fiscal ha demanat que se
11 imposossin dos metsos i un dia
craneal major, més la indemnitzacnS de cera pessetes.
-, ER A
DEM A

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primora.—Drassanes.—
Major quantia. Pere Mir centra Francese Coll,
Sala primera.—Berga.—Incident. Angel Vilella i d'altres
contra Joan
Sala segona.—Oest.—Majer
(manita. S. A. EReetrina contra
Filats Moliatt tS . A.
"ferrassa_Pobresa. Pan Mas
Aloy i un altre contra Eändill

Quer.
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De Catalunya
GIRONA

Conferencia de Gaziel a l'Atene u. - Una conferencia d'En
juncada. — El concert de l'Orquestra Pau Casals
LI divendres a la nit. Gaziel va
,inar la seva anunciada confetr' pr ia a l'Al e rt e n de Girona, sobro "Les viles espirituals", expoSant un "projecte panorama;
d'una nova estructura cultural
catalana".
L'Ateneu eslava ple de gom a
distingides da,ore.
,
.
va s t senvoretes i una selecta
rePri'senta. cid de la inteltectualital .2:ir:mina,
p,spres d'una cordial saluta•ei.1 del president Sr. Carlee Ra101. qui assenyalà els tret s
/pes remarcables dd robra . de
Gaza . ) el conferenciant va enmerar la srva clissertarid posant le relleu que Barcelona.
ate .nt ara oil temps del nostre.
vi- '' e ra una cintat fondament
oqui':hrada i tradicional", en
anys s'ha transformat en
na testa vulgar i desproporcionn i la amb el cos dc Catalunra. arribadd a constituir armesiracrorefälia un veritable per.I r..r . a la nostra terra.
id,ssä Gaiel la IPS/ exposada
por Speng l er. en la sera obra
decadencia d'Oceident - , in.iiant la Iransc e ndemcia nu'
flan por a Catalun ya les leones
danu es t pensador germänle. per
re re que As un f,t evident que
Bar, e lona absorbeix g airehr, lote respiritualitat catalana dei_
rail •esola.da i erina la recta de

nostra ferra.
per lant. ha irj• sHtualitzada per les altra
llane s . fíen) nie desfer
• asa foguera. tornan' a

arreu, harmoniosa_
.:s fogars dispersos".
-tant el sen projecte

•

• ova estructura cultural
digan Guiri que caltuir, per exemple una
Hirquiteclara i arru menTarragona un Sernina7nrIS estudis religiosos a
Institut histOrie i pe./ Girona: una alta F.s• 2 p n/zrafia romerrial i
',n'id a Reus: una a'fra
:!ura a Llerda: una

-

•

näntics i d'oecranoPalma fie Mallorca.
ds a St.. Feliu de n'Us nou. a Vilanova: Iota
d'inst i t uts i

ffsiones i oufmi• museus d'histbria napares bonlänies. d'oh•• : s astronitmies i par•Irn_
. trEscolt . .s
le Heiles,
• tallers do Bells Oficis,
-S per tot Catalunya: a
-• a La Bisbal. a 0101. a
/a. a la Sen d' Fr ge ll. a
Solsona. a Manresa.
a Terrassa. a Bala- .
l'ortosa..." En una pa
substituir Porganit_-rl
• ! T ont mol enonli arta,
uniforme i burorra. ;Hura catalana ma• r una estructura no'.s,
. : ala, federativa i canacah:i excilant els gi-rn els ciutadans de les
▪ espirituals. a rei'_
,itra el "provineianisMalriel nostre temas
de l'abdicaeió canforot
• ferenciant va Asser
suscitan t apasonentaris les idees expropvinent divendres.
liovernbre. En •uneeda
! mateix Menen una
• -la. il•lust rada a ni Ir
•113, S tabri . "171 n 1111tre i

glossant
eariealuristes rala:narrada a la mateixa

roncert nie l'ormieslra
,ds. orle timba' // De el
•1 ; a ilO. d'anuest mes al
,•incipal. nrmort .:sser
oler esdeveninteitt aracinesia tata!. Els
ja undt norohroso,..
"Art Gironi”. exorna andieid d'escollides

• s. room a Imry/ppalcp

proressors
als i
ontaid
e
romneslra.
de St. Feliu
( t1'
organilzat ni tren ex..
ari per a facilitar el re_
pn,,, , ,oe. de (Uta lira que ass/,/ •
al roneort.
PALMA DE MALLORCA
r uttaa :: Les subsistències
Els teatres
lIla

arribat els .jugailors

!'i`qtrip /l'alumnos de l'Escola
Ind ustrial de Vilanova i Geltrú.
Ras iligal contra el F. C. Re4,, nal en el cerní) de l'Alfons
Ff a dorninat l'equip local,
eua nyant per un goal a zero.
ha expectació per al partil qUA jugaran demä.
--- El mercal ha estat avui
;Irn Pletarrient desaprovissionat

u'ous.

El governador ha parlat amb
;'1.1 P e ctor del mercal, senyor
L UIS E i d, per 181 de posar rea les maguiriacions dels
''"ruereiants.
l la ares energ:iques mesures
I blt disposat que l'esmentada

LA Prnat.leTT4T

niereadoria es vengui al m'en
de 260 pessetes la dotzena.
L'alvaltle, senyor Eraneesc
Sales, ha imposat nombroses
multes per ineompliment de les
laxes .40bre des carns de poro.
Tambú s'han Irreal les verdures.

Aquesta nit celebra el
seu benefiei la Sopran dramätica de la companyia Francès i
Maria Tabassfs amb l'opereta
"Ea a" i romances en l'interniedi, Drinä es despedeix la companyia al leatre Lirio.
Diniarts embarca cap a Maha, debut ant al teatre Balear,
la coneonetista Ofelia de :tragan.
TARRAGONA
Troballa arqueològica important
Slan trobat a la fabrica dc tabacs unes noves lapides, sepulcres
i marbres decorats, alguns molt importaras.
Ja no hi ha cap dulde, sabent-se
que es tracia d'una necv-poli cristiano-romana.
Ha estat descorren el nom
l'emperador Valentinia. i es creu
que aviar abres deta ll s, els quals fixaras algunes dates.
Dirigeix les excavacions En Josep Coromines, de la Manconumitat de Catalunya, cl qual, per pan
de la Direcció de la fabrica, li sán
donades Iota mena de facilitats,

VALENCIA
Un altre funcionari detingut.
Refús de la cooficialitat del valencia -:- Gan
de l'alcalde - :- Una conferencia
Com a consegMnicia de la
inspereid administrativa, ha
estat detallad Atacad Cebrià
(a) Rollo, encarregat de la neAssemblea

teja n'U-diva.

— Dimarts, dia 22, es reuní,
presidida per En Pere Joan Serrano. al sru despatx de la 1)ipulaei.J, l'Assemblea de ropresentants de les francos vives de
Valencia, per ocupar-se del projecto del ferrocarril SantanderBurgos-Calatayud.
El senyor Serrano exposä detalladament ei projecte del ferrocarril, remareant l'U-iteres que
tt .! per a Valencia, per Ventlac
amb el Central d'Aragó a Calatayud.
Tots els presents es manifestaren partida: is d'ajudar a
Fesnientat projecte, i comandaren al senyor Serrano perqu è
assisteixi a Madrid a les reunions de presidents de. Diputacions que s'han de celebrar.
- En la St/SSifi de l'Ajuntament de dimecres es prengue
l'acord de retasar la meció presentada per diversos senyors
(111/2 renueven pan de l'anterior
ajuntament, sobre la cooficialitat ole la Ilengnit valenciana
en la vida municipal. SImi (masa
rae amh rl sen vot el senyor
, entalle, i el senyor Brau,
011er,
reatada-al, arnbrlas regidors
lambe en l'anterior Ajuntament.

Al despatx exlraordinari
dientiren els comptes vialges ofieials presentats per regidors susr,i s sos. No cal dir que
per la Irlilttrir eital ¡ arguments
la sessió feia l'efecte d'una escena en que li ajnslin els comptes a la ininyona. Els eirmptes
tornaltm a la Cornissi.; eorresponenl, porque ¡aludiste fixi el
termini durant el qual s'han lle
reintegrar a la caixa aquelles
quant ata s que no riparoguin degudrunen1 just if loados.
— L'alcalde ha publicat un
han en el ipial varita al veinal
a que denunciï les infrarebnis
que es noti en la qiiestia deis
quedares. Els venetlors que no
compleixen les laxes ordena/les
ti retraixin el pes o la qualitat,
se p an fortanient mulftds.
- A -1,a Itat. Penal" prom'aria tina conferencia sobre
"El i . egianalisnot y el momento
anual" l'eseriplar senyor Bernur 1 alorales Samoana Com era
d'esperar lea . rantinei del tenla, parla rail easItlIa. cosa que
certanient no es nava a "Lo
Rat Penal." i que en les pie
sents eiretinistiateies te un sabor gens ellVeiallle.
Ultra el president de l'entitat, s'asseieren ii la vara del
conferenciant representants del
crup ¡lb general i governador civil i el delegat gavernatim
El simpa . Morales Sam»artin
amolara" diverses teories regio_
mil kies ¡ a pp elda la fórmula de
Itar tals, que asigna a fesdeveMata . majar anitat legisladiva
ellsolitS maitun entonar/da administraliva. Veu un gran perill 111.“. IOS reglims espa_
nyoles assoleixin en la reforma
que s'anuncia facultat legislativa. Combat les idees ex/irisades pel senyor Pradera re f erents a refer els antics regimos
histeries. Propasa la creaciú
d'una junta regional que conn'eh les aspiracions de Valenciaatastelló i Alacant i les por_
1 i a la propela reunió de Diputacions que s'ha de celebrar
a Madrid
Despres fint alustrant a les
autoritats que assistien a la
eanferancia sobre la personaWat i la importancia de "Lti
Rat Penal". En els llavis del
senyor Morales la mica de calima,
'lustral que pogues tenir "Lo
¡tal, Penal" s'esvairia.

EL GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
EL PRESIDENT DEL DIRECTOR! HA MANIFESTAT QUE TEMA EL PROPOSIT DE DISSOLDRE MOLT AVIAT LES DIPUTACIONS
L'ANUNCIADA ASSEMBLEA DE CORPORACIONS PROVINCIALS SE CELEBRARA MES ENDAVANT
LA DIRECCIO GENERAL DE PRIMERA ENSENYANÇA HA PUBLICAT
UNA CIRCULAR RECONEIXENT LEGITIM L'AMOR A LA LLENGUA MATERNA, TOT RECORDANT L'OBLIGACIO QUE TENEN ELS MESTRES D'ENSENYAR EN CASTELLA
Conferencia deis senyors
Maura i Primo de Rivera
Aquesta tarda sla tlit a Madrid
que diumenge /masar va ésser a La
Ventosilla el senvor Manta, coincidint
aquesta visita mil la del general Primode Rivera, afegint-se que celebraren
una 'larga conferencia.
En esacr cnneguda aquella noticia
ha estat molt comentada,
VISITES I CONFERENCIES
El cap del Govern ha passat tot el
inati daviti al ministeri de la Guerra
febent alli la visita deis . encarregats
de Governació, Foment, Estat i Finances.
Fi president del Directori ha celetrat lambe una extensa conferencia
amb el direemr general de Durases.
A les cinc de la tarda ha arribat
la Presidència el general Primo de
Rivera, sense fer als periodistes cap

manifestació.

Ha acudir tan nombre de persones
per a ésser rebudes en audiencia. traetant-se gairebé totes de visites par-

t iculars.

Entre els que s'esperaven es trobava
una Comissió (le la Confederació Nacional de Sindicara Catidies per a recordar al general Primo de Rivera
una exposicie, elevada al Directori. dernanant la representació propordonal
en els organismes oficials i la Ilibertat
de treball.
L'ALCALDE. DE BARCELONA
Aquest mati ha esta: a la Presidencia. celebrant una breit entrevista amb
alguno generals (le! Direotori
l'alcalde de Barcelona.

La qüestió dels fons secrets I

El senyor Lequerica que inu sotssecretari de la Presidencia amb el
senyor 'Manra, ha dirigir al president
del Directori un te‘e g rama de Bilbao
en e' qual referint-se als rebuts troleas a l'Associació Matritense de Caritat, diu nue, er, ésser sots-secretari
de la Presidencia de l'Associacid Matritense de Caritat munes va rebre dues
mil pessetes per repartir-les, segons
costura. entre el personal administratiu i subaltern de la Presidencia.

LA DISSOLUCIÓ
fiE I,FS DIPP71C1011S
EL presidents de IC3
•, que
sal a Madrid amb ocasió (le g,
construcciA riel ferrocarril Ontaneda-Ca atayud han celebrat Ovni una
entrevista am l ) el general Martint7
Iniln ¡ una altra arnb el preAdent del

Directori.

El general 'Xfartinez Anido va oferirlos de par l ar-ne al general Primo de
Rivera, i avui a la tarda ha tingut lInc
a Confe,-;•ncia.
Els rarifia el pron/',it del pr.s///e/1/del Dlrectori de di s s r ldre molt aviat
les Dime:ido/1s' a l'igual que s'Ira fet
amb e t s Ainntani,nts ajornala per a
tnes endavant l'anunciada Assemblea
sobre una nova divi;i6 de RCIzious.
No poden sulaatir les 49 nrovíneirs
en a'tres +mas or g anismes ofscials.
El: comissionats in d icaren la tenvnea de (me es le:///nin f./id:unen/ els
interessns (le les províncies que perdis
11nr carri • ali • at. arriba/u-se a una p.,
sih'o de , mernbració d'Esnanva de la
(mal orrb,i, va tractar de dissuadir-los
e pre.:idrilt.

Una circulor sobre l'ense-

s'ensenyar la llengua castellana,
tionant entume aquest ministeri
de les faltes o incidencies que sobre aquests extrema puguin sorluir."

UN RECURS CONITNCIOS
El senyor Os-sorio i Gallardía
rota a advocat de l'Assoaiacia
de Defensa del!: assegurats en
"New York" que no estan
eonformrs ami/ el fraspits de la
cartera d'aquesta entital a "La
Equitativa",

presentat Ilti escrit a la Sala
quarta del 'Eribunal Snpreril.
el qua l es deniana el seartient:
Primer.— Qtle es declari que
lIs nul el Tlo , a1 deeret de 17 de
mare d'o 1922.
Segon.— Que ¡Mime en el cas
que no es ennsider4 proemlent
armilar-1o, es revoqui per
guI i vulnerador do &Pis establert a a favor deis assegurats
per la ilei i reglaments d'assegurances.
hut

Tercer. — Que en qualsevol

rrandubls raso s sla l'entendre
nul-l a in Reial ordre de 12 de
juren' de 1922.
Quarl. — QI1P ii(1/111e declaran' i legitim el lleial dn
ere! de 17 de mare, es revoqui
la 1Laal ordre de 12 dd juny
per fronear preeeptes fixats per
la Bel i reglament.
Chirrié — Que Piteara que

preval g uessin el Retal (leerla i
la Reial °aire esmentats. it
podrien tenir M'ocies relrortcBus, sitió solament per les p,'t_
lisses enncertades enaa da la
sean publicarle.
A l'iri s a rn. 1 s en un "altre
dernana el Hetrat (ID O /a Si
areedeivi a la suspensid de!,
ofertes i resolucions recorre_
males.
EL SUDaTlat
I.Ea ConnErrEa
MARES
La ertmissiA gestora nar tonal
nIel subsid; de naarrnitat es rpunf a Hnstitufn Nacioal de Pealo:ara ramos:11rd les re p resentarions regional,. la aneen:II i
l'abren). la satisfaeria aroh qua
havien vist atesa per /P3 cornorarions lote el; seetnrs ;
t./alisos Ennellaeid al ,entitnen.
.... e nhilan per a (isleta:1r i dipels earrers. centros
ira, mereafs, tra t res tern• ,les i nrunnismes ofirials,
eartelis cmi ele quals s'esram
ret. n'Ira l'hroolla oroneeand,
fela per lata la preresa, al Auh_
ehIl enneedit per l'E s-fat c cm) n

ii'itin'irI ele l'assegurancl
ronternitat. pernni . emir obrera
honefieiärin da l'esm p nlal Instilut ¡le l a! d'utilitzar . n 1 son dret
per i g norancia. mit inneant
molesta nrontulearid mmular do
flismas/r/011S oficials do transrentl;mela sor ial.
UNA Ex p ep icin DELS INDUSira

TRFALS

sr-no_.r.orms

El; eamissionats industrials
i obvies surtataners.
si Ill'eSid011/
Diroch)ri,
Illinearen
segiient doeumenl:
"Con' a resurn a l'exposició
presentalla alije al Direelori
1/01`

Cta/11¡3../it5
i

obrers suro-laperS,

cal afegir el segiient;
En l'any- I tono arribaren a
l'a y er-1d it Espanya unes 200

poblacions suro-laperes. amb
1.250 N'Irrigues i 35.000 ope r a r le, exporlant-se manufactuLa "Gaceta" publica la següent
circular (le la Dire,..ció general
ra Pa taps per N'a!M . tr/l/IS Zia
d'Ensenyament primari, dirigida Milita/S de pes'iz dleS. Aquest . any
als inspectora caos d'Ensenyament el eansum mundial de manaprimari:
faviura 4IP SlIr0 assolf un valor
len ésser de capital interés a to- (raes Ion inilions
pessetes.
les les provincies d'Espanya el coEn l'an y 19111 el nombre de
neixement de la 'lengua castellana, poblacions mueres a Espanva
en la mes perfecta expressid poses T'edil i a unes 100. ami) 850
atines/ ensenyament Ita consfithriques i 25.000 operaris, es1 /tnit semnre la primordial labor
sien! el valor de l'exportacid de
dels maestres d'instruccid pritnaria, "i malees de pessefes, mentro
..,,utarinent en aquelles regions o quo rl ronsurn mundial de macomarques on, per conservar idio- nufactura de surf)
fou stiporicrtmes o dialectes diferents de la llen- it nao milions ele pesseles.
gua oficial i que llurs habitants esEn l'any 1922. a tal ex? rem
timen anib el just i legitim titol de arriltä la deemb% acia de la in.
les coses /m'Idea, es necessita un das, ria
tartera _ que aunesla les.
major i preferent esfore, per part lit redil -ida a no roMliteions
sudeis Poders, per dotar la infancia
del mes essencial deis mitjans de reres ami) 450 fähriques i den
connmicaciú entre Hura compatrio- mriil 0/11'01S, essent el valor dels
lans extuirlats de 11 rolions
tes i del poderós element de culturol/Sta/1 nritrmuliab tIP manura que constititeix el coneixement.
fartura roba ssh la xifra de 700
de l'idioma patri.
D'aqui la conveniencia que per mil ; ons de pesseles.
En restirn: l'anv de 1900,
aquesta Direcció general es requereixi dels mestres que no oblidin assoli el noslre contera d'exllur obligació en aquest ordre de minarla de sur() la respretahle
l'ensenyament i la necessitat que Narra de 50 rallaras do possp/0/:.
film renresenlava el 50 Ire' 100
per inspecciti corresponent es vigib el Inés exacte complitnent del del v./ loe del ronsum mundial
deure en que aquells es (roben d'en- do manufaelures i el suro
sen)ar la 'lengua castellana en llurs rut prentire per termo mig,
respectives escoles i de donar els 19 nessetes rl quintal de 46
enscnyaments en l'esmentat idioma, (rulos.
E n 1010, en anal ans- mimes
havent d'atenir-se, ett aquest piral
i d'altres, al que dist/osa sobre exportaren] un 100 DPI' ten del
c n 01 . 11n/ mundial do San/. es
aquesta important materia la Reial
ordre riel dia 19 de descmbre
VPIluarr A n t q s suros en hrut
ion:, que en el s' en número primer unes
pessetes el quieta,. an,
disposa que els inspectors d • Ensi- 16 quilos i en rata, 1922
nyament prituari vetllin sense desnorlit Anirament la insignificans per l'exacte compliment de cara xifra d'un 2 per 100 d'un
l'obligaciú cii qué estar' els mestres 3 per 100 ilel valor total del

nyanca primaria en castellà

•

•

eonsum mundial de manufactures i el suro es paga y a, i avui
110 es paga a mes, de 4 a ti pessetes el quintar castellä, assent
els suros rut Mina qualitat.
Per l'exposal ailltrionne.nt,
no ha de sorprendre que palos
no productors del surta com
els Estats Unas le, Aruièm ica,
Alemanya, Belgica i all res tants
ulule, porlrfern rifar han aconseguit desenrotllar llar fabricarla amh la materia prima de la
noslra pcninsulla, merare que
ele industrials i els obrers espanyols vati (103 nIpareiXellt paraltriament a la decadencia de
la l'ostra inthistria nacional."

UN DOCUMENT DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI D'OV1EDO SOBRE LA REFORMA

DOCENT
Al Directori siria rebut un escrit
de la Universitat d'Oviedo contenint les bases relatives a les reformes d'ensenyament, confiant les
catedres a investigadors i no a memoristes, per aconseguir-ho tis ne
el sistema d'oposi--cesarinv
done, que hauria d'esser fundant-

eir /1/1 document treball d'investigaciú fet per cada un dele oposilo

tor:: a ciacdres.
En cl document, en el qual C3 detallen les bases, s'afirma que no sobren catedratics a Espanya, i que
cal tenir cut compre que la produede) científica a Espanya no és tan
exhuberant que permeti una reduc-

ci.",
Diuen que l'anima de l'ensenyasu c h t 1:3 l'especialitzacid, i per tant
hi sem oposats els sistemes acunarlatina, la qual cosa no significa que
un catedrinic no pugui exercir dues
disciplines si la seva competencia
ea toles diles esta completament
provada.
Per últint, s'imposa la creació
d'un cos de repetidors, amb
qual cosa els catedratics podrien intensificar Ihr tasca, desenrotIlantla en cursets monografics.
ELS CAPS I OFICIALS COLLABORARAN EN LES TASQUES DELS GOVERNS

CIVILS

El "Diari Oficial del Alinisteri de
la Guerra" d'avui publica la següent

"En vista d'un escrit del Govern
civil de la provincia de Burgos dirigit al ministre de la Governacie,
i traslladat pel mateix a aquest de
Ir Guerra, per Reial ondee del dia
lo del mes actual, en cl qual s'eapressa la conveniencia d'utilitzar els
serveis de caos i oficials de l'exerci t en eta treballs nIe l'esmentat Govern civil, per haver-se recarregat
la sera tasca, i a ii que no es demori el despatx deis assumptes endarrerits i corrents, es resol, amb
caracter general, que mentre els
Governs das estignin exercits

irels governadors militars, podran
aquist e sollicitar del; capitana INrierais respectius designi els cape i
oficial; de la guarniei.i que calguin
perque Irrst ¡i els SCU3 serveis ala
Governs civils, a fi nie posar al dia
el despatx dels assumptes peruleras
i exereir les cotnissions que els ctse -tirariinl, sempre que M.O sigui
compatible amb els deures que els
imposen els seus destina militara,
que seran preferits, i sense que perccbin cap emolument pel comes civil que sels assigni."

DISPOSICIONS DEL DIRECTOR!
La "Gaceta" publica:

Reial Decret relatiti a l'ampliad...)
del termini assenyalat perqué els
Ajuman/eras que no /o) hagin lar, puguiri sol-licitan kt supressi6 de l'Ajantainurt per l'impost ile Coll3t11113 deis
respectius Municipis a partir del primer d'abril de raza i ampliara igualment el termita fixat perquè
Ajuntatnents on correspon la supressir", del da ajustan/era cl primer d'abril de 1924 puguin demanar el seu
ajornament fins al primer d'abril
de 1925.
Urr abre declarara de termini fins
31 de novembre prC,xint inclusiu. per •
que a les administracions respectives
de les captals de p7ovincia, o en el SCU
cas als Ajuntaments de Ilurs respectius termes municipals. els interessats
que ja no lio haguessin fe), sempre que
Ir) es Urden encarnas en expedient
d'investigacid, presentir/ llurs corresponents altes o declaracions, len C0113lar en aquesta la data (lisie' de P. m .
element de riquesa o de la implantaciú
(le la 'm'Asura, corriere o negoci
/me es tracti.
Reis? Ordre de Justicia jubilant cl
senyor August Ilernfindcz 'Martínez.
registrador de la Propietat de Barcelona. Occ , dent. de primera classe.
Reial Orche de 'Marina disposant
que es doni a l'amortització Una plaça
d'inspector del Cris de Satritat de
l'arma d a, vacant per pos a la situarid
de reserva del senyor Lluis Vidal i
Teruel.
De Governarici.—Reial Ordre nomenant, en la primera vacant d'aceens,
comissari de tercera elasse del Cos dc
Vigilancia de la provincia de !breeosa, a setryor Manea Aniesa Pelan),

inspector de primera classe de l'esmenlar Cos.
Un altre id, id id. inspector de primera classe en el Cos de Vigiläncia
de la provincia de Barcelona, al senyor Joaquim Flores Hierro, inspector
de segona del dit Cos.
Idem id id, inspector de scgona
datan al L'os de Vigilancia de la provincia de Barcelona al senyor Marta
Zozaya Benitez, agent del dit Cos.
Idean id id inspector de segona
classe del Cos de Vigilancia de la provincia de Barcelona al senyor Josep
Ferrer Celestino, excedent d'igual a.rec.
Antinciant que l'empresa
d'assegarances de malalties, domiciliada a Barcelona "La humanitaria es esprit-Iota", ha estat venuda al senyor Jaume

Prous Torroja.

Ratxa de visites
president de/ Directori lvi rebut
avui ibis a 55 visites, entre particulars
Comissions.
UN HOMMENATGE
A L'ELISI alMEIFREN
Un grup . d'nrtistes, amics i admiradors de l'obra d'En Mcifrcn, l'obsequiaran amb unxampany d'honor el dia
primer del mes entrant per tal de festejar l'èxit assolit per aquest pintor
catalä en la seva exposició al Saló del
Cercle de Belles Arts.
DENUNCNA A L'AJUNTAMENT
El

DE BILBAO?
Sembla que s'ha presentat una
grell do/únela contra l'Ajunta-

canal de Bilbao.
El cert es que l'alcalde i el
secretan, alar, celebraren una
l'arpa conferencia amb el governador.
TROBALLA DE NAUFRECS
Gijón.—EI vapor "Luis" recollí, a
vuit !trilles del Cap Maor, cinc sanfrecs del vapor pesquer francés
"Trinqueta", de Baiona, que s'estava
enfonsant a conseqüència d'usa gros-

sa via d'aigua.

Les accions ferroviàries

fluixegen
Els valors pdhlies estan ir-

regulars, acaban, la partida de
l'Interior en alca de 15 centiras, en lancee a 6980.
Les accions ferroviàries tornen a estar fluixes. cedint dues
pessetes el Nord i tres l'Alacena
Els frenes passen de 4115 a
4120; les !liares. (le 33'65 a
33'66. i les lires de 3310 a 33'75.
LA INSPECC.10 FERROVIARIA
Han queda t. constituides les
eornissions primera i segona
inspecció ferroviària.
LINFANT DON ALFONS SURT
CAP A BARCELONA
Aquesta tarda en l'expres,
sortit cap a Barcelona l'infant
Don Alfons• que va a la inaugurarle de l'Autadrom nacional
Sitges.

Han anal a l'estac ió a aca
roindar-lo, els sots-secretari
Governarid general Martnez
Anillo, el governador riv0
TP/Ilän i el general Milans
de) Bosch.
El) el mateix

tren, retorna a
Barco/cata
senvor Aa
varez de la Campa el qual
-stat convidat per l'infant a di_
can al cotxe restaurant.
LA JUPILACIO DE L'AMI30?.1XADOR DE FRANCA
Per llave'. complet Peda t recta men I ärt a acaba d'obtenir la
l'ainbnixarlor de Eranl'a a Madrid. al, Do France.
Per a recompensar els serveis
d'amiest amtraixadnr. el Govern
francès li ha roneedit la coniferoracir1 de Gran Oficial de la
Lettia d'Honor.
M. Do Fenece abandonara
aqu a poones setmanes el raerec d'ambnixador. el qua 1 cärreo ha vingut exercint amb gran

El senyor Goieoechea, amb
una comissió de la Lliga Africanista, per n'ene al president
un document relacional amb el •
problema de Tangen i Ila convea
niencia i lot que sigui nomenat
el mes aviat possible el sabStia
tut del Jalifa.
— Els representants de la.
Camhra Agrícola de Madrid,
presidas pe' senyor Matesauz
i Canova del Castillo.
El general Primo do Rivera,
molt deferent arah els visitants,
els ha dit que eslava mea, hile.
ressat en abordar resoltament
el problema agrari d'Espanya,
anunciant-los que dimecres vinen solana' a la "Gaceta" un
Decrel, sobre la reorganitzaciú

del críala agrícola.
Es convocara tots els orgaa
mismos agriedles perquè es rea
uneixin en un termini màxim
de tres meses.
- Una comissió d'alumnes
d'enginyers i arquitectas va dea
manar minore sen la carrera i
que les cätedres es cobreixin
per oposició i no per concurs,
— Una representaciö de la
Unió Gremial de Barcelona perqua es preseindeixi del timbro
[naba de deu cèntims en ela envasos, i en el cas de subsistir,
que es posi al Boa de proce-,
deneia.

— Una comossió d'alcoho -i
lers perque no es morlifiqui la
legislació actual sobre la indúsa
tria de l'alcohol vinic.

Detenció del president
de la Diputació d'Alacant
Alacant. — El governador sea
nyor Bermúdez de Castro ha
enviat alguns delegats administratius, amb l'objecte que
realitzin inspeccione municia
pals.
Practicades aquestes ha ordenat la detenció de l'actual al-nido (l'Altea, En Josep Ruiz,
' le l'anterior, N'Enric Javalle.
'I'ambe estat detingut el
presiden t de la Diputació, En
Pene Joan Benítez, cunyat del
comte d'Altea.
Aquesta última detenció ha
causal gran sensamd.
Es creu que serà portal
Alacant. per in g ressar al casteil de Santa Bàrbara.

— Amb referencia al poble
de Catena, han estat detinguts,
ingressant a la presa, N'Antoni
Mora, alcalde de l'esmentada
població, i el regidor En Roe
Ducha i tres més.

Més detencions
.11 pobt, de Mana
canilla la guardia civil ha de-,
tin g ut l'ex-alcalde i l'ex-admia
nistrador de Censan-1s En Vieras García. acusats d'haver
comes irreaularifats i extret
importants documente.
LA FLOTA ESPANYOLA
Segons l'Alti= publicació de
la Direcció general de Naae gaea) i Pesca maritima, la flota
esnanyala r s rompo» actua. -•
ment de 1,789 vaixclls amb
1.106,371 tones.
CAMINS VEINALS

La "Gaseta" publica una llis-4
ta dels credits per a camins vea-,
nals, en la qual figura un de
15,696 pessetes per al d'Ulldeco n a a La Cenia (Tarragona);
un altre de 7,801 pessetes per a
In de Cantó a Massana i a Sant
Salvador (Balearsa, i un altre
de 18'718 pessetes per al de Goa
dall a la carretera de Castella.

vespre.

L'HOSPITAL D'ARANJUEZ
Com a conseqüència do la
inspecció ordenada pel governa a
dor civil, senyor duc de Tetuan,
a l'Hospital provincial instala
lat a Aranjuez, s'ha comunicat
a la Di/aduló la necessitat que,
urgentinent, es procedeixi a ini-1
llorar els serveis, retluint el
personal, treient el quo ara hi
ha, que es innecessari, i deia

Entre altres slan celebrat
les segiients:

xant només 10 empleats dels
12:1 que aetualment te.

Les audiències d'avui

1.

andreacies han estat s • tsp - ca a dcs guatas (le neo del
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PACINIA ACRIC OLA Núni.31
Els Escepties '
Hi havia al rneu poble un quem i tot. Han passat anys
mig pagès (no sé quin nom do- en ols quals per especials connar a un home que vivia. poe dicions climatològiques no ella
o mdlt, de la terra, un xic
pogut desenrotllar el mildiu i
emnissions i representacions i hem pensat que hauriem pogut
altre ale d'una natjans que alliberar-ne les vinyes sense
ringú sabia), el qual, rad a ve - n sulfatar, i no obstant ho hem
, •,ada que es parlava tic la ne- fet perquè altres anys, en les
teja desinfeeeiú dels !ocias i mateixes condiciona, ha bastat
eparells on s'elabora el a i. o un sol dia favorable perque es
quan es retreia la necessitat desenruthes...
de la correceid de mostos seSi el temps tos inimulable i
gons l'Os al qual és destinat
l'aigua caigués cada any en
el Ni resultant, o de la capaci- igual epoca i proporcid i les
tat dels dipòsits de fermenta- temperatures fossin les mateivid del deburbalge.
és
xes, si les verenes fossin iguals
dir, de qualsevol dels faelors seinpre, podriem prescindir de
avui essencials per assolir una molles coses, Cona lii celO ei poleona elaboració del vi, respo- dria prescindir del melge si
nia indefectiblement i sempre sempre estigés sä.
despreciatiu amb la mateixa
Però pensin els esceplics que
frase: "Tot això eón remansos: això no pasea, ni estä a la
vi pieat i que es vengui a vint
nostra ntä que faei el lema
duros".
que volem, i pensil) que encara
I com que aqueix argument que aixi tos; és neressetri als
no té resposta. es declarava, nostres interessos minorar eis
victoriós en aquella petita
" ostres Producte s ; pensin que
la quotidiana.
:aires ho fan. i arnb dxil, i que
Aquest mig pagès no cons- els que persistexin en la seva
titueix una excepció entre la tossuderia quedaran rerassariostra classe; amb molts
•,..:ats.
Ires ha vingut a crear un esEIS assaigs comparatius ens
Ist d'opinió degut al qual mono
ho demostren si ens ernprenem
vinyaters de Catalunya no es la molestia dr praeliear-lees. i
preocupen de res Ws que d'ai- Pi' cert que ;lisie aviii es pul
:vetar raïms deixant que la natu- amb facilitat 3a que Iii ha \
ralesa faci la resta. I no és nyaters que elaboren le;
sols a Catalunya; p iteara avut i trae sdn nombroses el,
mateix i ein eomplaure a dir- vals que es dediquen especialho en desearree deis nostres n'en( a aqueiNa teína i que esvinyaters) existeixen vinyaters fan en coctel; dices 'de fer una
francesos que diuen que -els perfecta elabortseió enema, que
avis bé feien han vi abans
sigui teta segons les regles de
conèixer a Pasteur. la tecnica.
I en part eis veritat, com es
Dones, lié; agafett una mosveritat també que abano. quan Ira d'un eritquells vins mal fets
no lei havia melges. la gent i compareu-la ami) aquest es
també es moria. El que hi ha, darreres; pregunten al laboraperò. es que mentre en aquest lori la eomposteiö de l'un i de
cas darrer. tot dient aixb. quan Caltre i le condirions d'ainbhom es troba indis p osat recla- dds. i si creieu qtle ell lampoe
ma anib urgencia els auxilia lis hule ot dir, esperen, que el
facultatius, en l'altre resta in- temps lio el irit leen aviat, segudiferent, esperant l'ajut de la rament abans de veure el vi
naturalesa o de la sort.
novell.
Es evident que en tots temps
I ja que he comeneat per una
s'han obtingut vins excellents dila d'un borne, en encara d'eou.. han acredita/ una marea i lla vull acabar amb da dita d'un
slate fet nom. Pera') cal con- altre.
\etar que lambé alguna anys,
Un vinyaler pregunlava un
per les condicions en que alta!' tecnie clan lluvia de ter el vi
1 . 4 ..11 les Yenes, per reslat perque fos bo. Com que això
ele t e mperatura o humitat i per liii és qüestid que es pu g ui re:111 cc causes que intervenen
•snldre luid) tina senzilla resdirectament 1 influeixen en les posta i donada a un honre linee
transformacions dels mostos, inicial en aqueixes eoses, el
aqueixos mateixos vins, icor- ldcmci hl va dir: 'Si la ha al
lees ment bona, no poden arribar vostre roble un home que samés que a mitjans, i ele altres ben que normalment Nen el vi
fle eomposició Inés debil s'han
loAs rar que els altres. sense
fet malla& cosa que s'hauria que es traen d'una e lasse seevitat si. com ara, Id hagués 10' r ial, procuren fer-lo erem
pogut prendre part la I ecniea.
Es el menys que es pot deAquest prinripi elemental el ntellar.
sabem de sobres i el practiJosep Maria Rendd

La cria de cenit s

s . ..prenent regularilat, melare
d ie :ffires, tant si horn te en
einte 1;1 u onsanguinital eom
fina els ex/mudare. les rrie,s
apareixem estiba!. El millor
ueasions sena-dalas és venels conills per earn, no
ed!

Cosa senzilla 1 agradosa •
vivint a pagès, tenir un emite: ..
de conills. Poca teína i lions
greesos és la característica d
questa explutació . i quan a fe
ntasia tots tenen voluntat per
aquestes coses d'urdre insignilicant a cop doll, llavors criav
i engreixar conills signiliea Faportament de pessetes salvadores de lits de guatee difieut-late.
A pagès es corrent la cria
eonflle, rar tothom troba que e.
llàstima de no aprofi lar mol 1e
deixes de la ruina i les sobre
de l'hort. Però leiiegú pensa que
Ja cria pot fer-se industrial
en forma crexPlutació, -ment.
que per ata() cal destinar algo:,
tros de terra a la producen') de
tarratges.
La pagesa sol tenir tres o qua-Ire gàbies de fusta i tela Inelällica , proveides do cairons sifuete lateralment. En aquestes
gäbies hi vicien conilles i
en l'o(' separat els maseles. Alres gitbies mAs petites són destinarles a Eallotjament - deis menut s. un cep destnantals.

de ferdor, es dina
A
ronilla al macelo, ' Si vinen
parras. Alguno acostumen a
deixar-los junte per tres o quatre letr., s; allres els deixen un
el a sencer. Quien Ninfa ') sense
r.liselineió de seve, ratean-m:11s pel
("orlad, per conèixer el 'noment
en el (mal les entlilleg celan a
punt (le criar, cal observar si
reeullen palla i brossa menuda. (»tan d'e vegi aixe't. e 'a yate!)
i es posen gäbies proveitles
de caixit, un depositaran la cela.
. No lii ha que ter ras ile • epa
diti que conve senarar el masele de les fernelles tosiereis
cerIPs /toreo de viure pleguls.
per temor que es feria mal; el
(tonal no ha dentostral mai
aquest instint, Ço que Out d'evitar. en canvi, eis la eonvivenen t de diversos rnaseles en un
triateiv departament o corral.
Hi ha temporades sie les 'mala
Sea cries es succeeixen amb una

d'irs i dies consumint
.H.otients iniseraltlement. 11.:1 t . ea• dar de comed 110 c,e exigmnt
:
lee al almijar; no ella ele

.:.r ei -í (111 n 111 SUla la pore, guarda Patrias per al
nro.- i
el

alnindald
l-i ronill
aprofilar mili muid d.. eoSn PA
anirien cc convertir- o ell
ronill engabiat. ce pa-. ccii ele Hierba esmailititirt

e .. •• Ferie!! un xic per tot erren
:e mentada o la inesiressa.
'eafe

(Tia

seg. n ande

Ire ti o bé pa see una Negada
•.! ella.
Per al conill Icce lii ha , pul
r. , una regla fixa que 'el alibila seva alimentaeiel. I,a grua
II (ami) suls té cura que el farratge o Multa reeollits signin
sees , i p e r n'ex.) aroshileta te ostendrels d'omaní-los al eap
dotze re N'id: -onal re hores. Quan
efdlit o donat
j'entolde als ennills, s'evita el
rill
det
indige,liel,
cae no es
ne
Ilerlia molla o ter:ea ro que
els empella:fina. sine', Hierba apicl farr;d2r

lotada (pm ha formenlat.
ha oui les lier rrgbl submiDistrae aluna als
fluyan!
III letoto n radel Nafoaosat eoltlea
COrts projudieis I' clic demosleal
ntle nixt) no le s tatisti do ron1 parietal S. Ei honre, :l'una. (mili
el nmujar Iveha lunlhula
havor uhmul, e' eilt

e feries d'una e aloe excessiva.
alinstint, re dificil produje
perletrbiteions iligeslives. Si tic
liti g ues pronectsiú al dest e ntad -

Ileg inent ele la matan la etenegiteht
per enenslimil nasal. Ilavors
note prärlie ccc emprar ell
hranqueles d'arbres
resinosos.
En rexplotneití del cenit] no
Id i ha uni separi les (T' e s i
ureix. ehe l'engreilt sol. Qui C0111.
mira erudita destnamals de per

feudos eréixer i destinar-los al
seu propi centenar', i tal volta

escollir i separar alguna conlIla per a cria. Jo he volgut assatjar diverses compres de conills de primer mes, recriar-los
i engreixar-los. i la prova rrila
dortat un resultat molt botar,.
No vull ter números; sois diré
que, leen portal, va doblar-se
el capital.
Si poguessim evitar aquesta
terrible disenteria que de tant
en tala acaba amb tot el capital
Posat en explotació, no Id hanris enlloc rendiments semblante.
Si no es vol la preocupació
per les erice, es poden comprar
a pages. dinlre la mateixa comarca, conillades de un mes, recriant-les i engreixant-les.
Aixf salven) EaelimataeM esi en eorrals
desinfectats deixem aliar

ramera els emana menne. Salvem-nos dels °teclea ele laconillat", tenint les conillades vivita sobre e • nrajolais impermeables, on lii torarem ceda
quanlitat d'e in3 por evitar l'influencia de Elonnitat en teniporadeS de larelor i d'II ivern. No

abusem de crics foreades.
orm Ilibertvigilem el conillar i no en' s afirionern als

exemplars.
Josep Secan Roca

La re3lllarillecio" de la
111.

u

IHe

Una qüestió mea iniciessant per als ramaders és la regularització 'de la producen') de
la Ilet de manera que cada explotació en produeixi tot Eany,

aproximadament, la mateixa
quantilat. Aixe) portarla, naturalment, una regularitzaciú dels
Pneus.

En la präctica, la producció
constant pot obtenir-se disposant convenientment lépera
deis parts, ço que no representa cap perill fisiològic per al
bestiar ni crea tlificultats d'ordre econòmic. El fet de violentar en eerta manera des Ibis
aparents de la naturalesa, ohtenint erices fora de les evoques
en les quals abunden les l'orbes,
no ha de preocupar excessivament, per tal con' en un dels
tíltims congressos d'indústries
läclees eelebrals a Paris diversos illustres veterinaris francesos han declarat que des del
punt de vista estriettiment fisiolbgie no la tia cap inconvenient
U alterar Pernee' dels parts.
El Congrés al qual ene refeerim
aronsellava en les seves conelitsions al racriaders, que esralonessin ele la millor manera possible 11 euhriehí de les

vaques, reputant aquest mitjä
coca un dels lins segura I eficaços per regularitzar els preus
del 'terral.
Independentment d'aquesta
eonelusid, loon pot citar l'e'temple que ofereix un pata tara
avaneat (len Itinantarea.
A Dinamarea la producen) Ilelora. que allí en torta propereid
As destinada a la fabricarte', de
la mantega, assoiletx una re_
gularif al. verilttbleinent exentpla y , ver rl remador no procura solernent (le pcoduir molla
sind que prneura produirla de manera més uniforme,
r ( e n) exigeix la indústria manleguera. Gritries a la :q 11 . 1 . 1, sdie') dele parle prartirada geImin ha aconseguit quo da produreió duran

naluralmenl,

els mesera d'ag(est 1 setembre
sal 'iNi lt lid el país una mimas
igual a la desend hmrl.

I resallal do la Ilei seca
El Govern dels Estala Units
ha d'haver quedat ben sallefet
del galdós resullat que ha donat
la proltibiciú de hegudes alcohdligues, al es te en compte Fopilied emesa pel doctor Ilubbard.
director dels serveis sanitaris
de la capital de la República,
qual ha pogut constatar un
augment de consum d'alcohol
no vIOle, sin() precedent d'altres matiffies i en especial de
la fusta, que ha augmentat considerablement el nombre d'eretmetinaments . podent demostrar
que. aquests han passat del 4,
xitra constatada abans ele la
promulgad(' ele' la lid, al 15 en
qM.' es troba avui.
Segons des declaracions
l'esinental doctor a l'hospital
de Bellevue, en 1918 hi lluvia
7 38
i en 1922Ilili
havia 4.083, proporció que nota
en els altres centres de cura,

cid.
En vista daixò, es declara
parlidlri de Vabodició de la funesta Ilei prohibitiva, i apoia
la seva opinió condenmant (As
seus rannarnents en ele calorCe punts que segueixen:
Primer. — La prollibició ha
n//gil-lenta' notablement el nornbre dels casos morlals deguls
a l'alcohol extret de la fusta.
Segon. — La proWble;d lea

angmenlat als hospitals ell
inonhri, dele recollits per alcoholisme.
Tereer. — La prohibid(' ha
indu'd ele consumniors de cerVeSil a honre lieors fort s,
Quart. — La prohibició ha
angtnontat l'alcoholisme entre

aquells
que
proporcionen,
transporten i tracti'n els altohnls per a tís dele hospitalsCinque. — I.a probildei6 ha
causal tul tancament ibIs bars,
perit ha augrnrnf al el cmisum
dr. l'abolloi a domicili i ha desenrülllat Ferabriaguesa priva-

da.

Sise. — La prohileició ha elepreu de venda a ¡'engríe
del raint, rie en tosíais, per da-

val el

null)! del preu (le les begudes
de ronsum.
Set?', -- La probibirid ha
augmenlat ctl noinbre deis arrestanients per embriagueea.
Vuite. — La prohibirle', ha
produit, com a conseqüència.
un menyspreu general do la
• teIlei.
Nove. — La prohibirle', ha
Id ota-wat la fahriearid i la venda de begueles que produeixen
efeeles mortals.
1)ese. — Ea proltil»rid ha
augmentat lcd tendencia a bell-

lieultdP3 aleohidiques entre
eis adoleseents d'arobeleís srevea.
Onze, prohildeiö ha
provocat un au g ment conside-

rable del cunfraban.
Dotze. —I.a nrobildeid ha
augmenlat la fahricacid dels
subrogals
Tretze. -- La proltibirid
determinat la ereació d'un l'engualge acnb clan per a la venda clandestina die licors.
— La prohibició
responsable deu nombrosos debidos contra la societat i contra la higiene.
I lot planyent-se dels estrello
qtte produeix lEalcoholisme, i
ara més que abans, observa que
bon miljä de
no és aquest
repressih.
Però no assenyala com es
podria !robar.
in'alreviria a reeomatiar

al doctor Ituldtarel que se servís fer till a ialge d'estudi 1 d'in-

Naturalinent, un resultat colo
nquest ped assolir-se eids en uti
país en el qual els produelors

ferinarie'. per Catalunya. amb la
segurehtt que trobaria it desitjal reme!.

eslan associals en fe ernetelables
meoperatives illef • 1'111111,n tOtS
MiljittiS per mattionir la justa
stiprentavia une gaueleixen on

cellers del rolliler ele! Preeerai.
ole hi ha la boteta del recé arnb

Aquesles associacions caercedien sobre els suris tina especie de Urania sorlosa tiranía, tbrieut nosalires - - que
els obliga a posar 4 . 11 pritotieil
eds eemsells de Iliestitut AgroMunir de Copt e nhaguen. Els ce•
suiiIìI .c que s'ebtenen sdn reallieht ne,eligiosos.
1 . 0>11111 estailistie publivat
reeen 1 n i ld de InnSt ra que el

remede' . darles arriba a (adeude
eada vaca un pr.oitedi que
etacilla entre 3.500 i 4.000
tres de illet anyals. En les
grane explotaeimis el recubre/eta rs un poe mOs India, entre :Unto i 3.51to litros. .1ixt)
ii'eXplica, porque l'II les expleileeions redobles el Peal eco' pot
dso'u ices Iwn alM4 i urmluoix
rana i, les gratis raplonMs;
laciuna tenen dempeses un xic

L'interes trittilleäles xifree,
perü, no resideix en elles mateixes, sitió en que la produerió s'obté en relació a cada
epoca de rally, ami) la constänen' que la indústria requereix.
llamen S'ano

unan
ele cellers enmelle de vi, (pian 1..nlretria ale
aquelt vi centenari i riquissim,
(pian observarla 3trrett oil passa hars, tavernes i
tit ules de In • iittderi, ntlasi en en1 1 - tel' r» un ettfit n enria aquell

lieors
aparador plontssim
que :mili teil itiK6 ell 1101111)re inel_
II Catalwiya és insignificant, estie eert que lb, itrinler 1 , 11111Ni es quedarla esatapercha, per5 que, després, en
re . ..obrar la sereniliit. troharin
que el hit le perquè
minvi ale Estala l'Hile ronSiSleix en afavortr '1 tiecu-.uuul
del Vi.

ELS _FEMERS
l't iI •tinia de veme cele a

Ce..

'ahueva cs pealen cada any milers
milers i potser tnilions dc
tCt curant malatuent cls fenters, car
els Irme abandonats o mal curats
perden quasi tots els seus elements
fertilitzants i Cl converteixen cit
' ,anota podrida inútil i sovint herí
llosa.
En una sola comarca catalana els
fems sOn curats bastant be: a la
Plana de Vieb, admirable, agríco-

lament, per tants conceptes; pera
a la resta de Cr.salunya hom veu els
mutas de tenis abandonats a la intemperie per mesos i mesos, deixant que les pluges i el vent s'endugnin tota llar valor. Per aixe escrivirn aquestes notes, en les quals
indicaren/ les normes fonatnentals
per a la bona conservació.
En primer lloc, no s'Itan de dcixar perdre els orine; cal enviar-los
(les de l'estable o quadra a un dipr,sit soterrani impermeable mitjancant una canal cucitnentada o cnrajolada. En aquest dip Asit cal tamlid recollir els liquida que s'escoten
del temer i que per entendre'ns
anontenarm, r('n/ els francesos,
'purin-.
La neteja (le les quadres i estables s'lla (le Irr sovint, portant al
temer, el mis rimidament possible,
les dejeccions 1 cls Uds impregnats
d'orina, a l'objecte (le posar-les inlniediatamcnt cn una atmosfera
d'anhidrid carbenic, el qual impedeix la descomposició (le la urca
—rica cn nitrögen—i la del
carbonat anitinic que s'lla formal. I.a netcja (le les quadres
hauria (le fer-se cada (los dics. El
munt de fems tambe ha d'ésser cerat, puix en cas contrari hl haurien fortes perducs de nitr egen. Es
neccssari (le dirigir-ne la fermentació de manera que es producid
sernpre anhidrid carb;Mic. Per Maù
cal comprimir be el munt en tota
la sera superficie i a les vores, i
regar-lo moderadaincnt amb purin
almenys un COn cada setmana. 1.es
regadcs es fan per impedir que el
munt s'assequi; per aixa cal repctir-les Inés o menys freqüentment,
segons cls llocs. Matitcnint una bumitat convenicnt, la fermentad.")
pn,cedcix amb regularitat i en la
forma més útil, impedint la formad.; d'aquelles capes de floridures
que apareixeo en els munts on l'aire te' faeil arces.
En l'attnosfera de gas corbiulic
que es forma en un munt ben curat, l'amoniac—compost que conte el nitr,gen—no cs volatilitza per
tal cm el eitrbonat antimic no pot
descomp n mdre's. Les transionnacions dele Ilits i dc les dejeccions
solubilitzen tambe alguns elements
nue es rccullcn cn cl dipiisit de pu'
rin,

Procedint d'aquesta manera, que
s'obtcnen uns ternas
í-s ben
que bale ',cretas poquissims den/das fertilitzants i que sim rics en
materia hunnea, aix4 és, en aquella matéria negra, inantcgosa, a la
qu id els fems Sellen Ilur gran valor.
Si es tcnen les precaucions esmentacs nn cal emprar guix, 5uperfosfat, sulfat ele ferro, etc., per
impedir les perdues de nitr5gen.
Els lenes poden aixi conservar-se
danta diversos n'esos, sense 'sofríe
uerdue..s sensibles.
La bona fahricaeie ha de completar-se amb el bon emprament. Els
fe nus no han ele eleixar-se en molas
al camp, in:reme aleshores lucen
flor fortes
Al camp shau d'enterrar da s,•glina, perque la ten-a impede:xi la
te latilització (le] nitre-aren.
1.n rcsum, les precaucions a prendre es redueixen a les segiients:
fer el murt en un lb ,c impermeable no gaire tocat pels vents i pel
sol; rec e Ihr els orins i cl muní en
dip6sit impermeable; netcjar sovint les quadres i estables; manteulrch mula sempre ben atapeit; repar tu >entine cale sigui necessari
per mante:.ir u I COrtellient gran
d'hum'tat, i per altim, enterrar de
seguida els fems en el moment de
Ilur ús.

S.

L'obra agräria de
la P. L. M.
Ea un quant temps CII aquesta nualeiten Pagina vaig citar 1111 exemple de
ço que les compan;.ks ierruviärks
franceses fan en benefici de 1'agri.
cultura; cm sembla útil :1111i de resunfir una conferencia de M. Loulwt, donada a la Societat d'Horticultura de
París fa uns guatas n'esos, en la quin
hom pot venta: cl cuic les companyies
frain,ses han fct ‘Icluostrant un admirable eperit d'iniciativa.
Per intensificar el träfec en les regions servides per la xarxa de les hines. la Companyia de París a Lió i a
ha Mediterránia (I'. I.. XL), creä en
tqt2 una "Oficina leer al Servei agrícola". El persona, d'aquesta nora seccid compren cine enginyers agrimoms,
diversos empeltadors especialistes, i
compta, a més a més, amb els concurs
d'assessors tecnics i precies escoLits
entre els millors agrOnotns i chi agricultors mes compete:tus.
L'accií, dvl Set vei agrícola. que durant !a guerra tingue corn a principal
objectiu el comen del, fruiters i de
les hortalisses, sha amplias ala abraçaitt dues serks d'e›tuelis i
ves: tecniques i cumercials.
Ele estudis I iniciatives tècniques
testen per objecte cl desenrotllament
dels careas, l'augtnent de la produzció minería, l'increment de L mece'n'ira agrícola, el milorament de la ramaelcria i de les inelnstries deriaades
i ha instrucciG agrícola.
Els cstudis i iniciatives comcrcials
es

proposen de vichar noves sortides

als productes, d'organitzar exposicions
i concursos 1 de vendre la producció.
Cal que illustrem, encara que breument, ço que la companyia P. E. M.
ha fet en aquests diferents sentits.

Escola Superior
d'Agricultura

DESENROTLLAMENT DELS

SECCIO D'ENSENYAMENT
POSTAL AGRICOLA
Amb el començament de din
lea tornat a obrir-se
la de les assigna ..aree qut. ae.
. , ment es d. en per aquo-i.i
Sece16. Com es sabut, Vensenyament postal es considerat
Ir l'Escola com un maja de
difusió d ic cultura agrio!,
Pe r al qual va editant textos de
mati. ries de reconegut interés
agrari, estenent la sera acoja
a mida que van publicant-:,,
Actualment tenen ja editats P14
corresponents textos, i Kadrn,t
matricula en les següents
signatures, podent-se fer la ¡tescripció en una o mes, "L'oh_
vera", "L'Amettler". "Anhli,es
d'adobs", "L'AM de fer bon
"Fabricació
lació del bestiar", "Reprodae•
ció i heriincia en el bestial',
"Malalties del bestiar", "Le
vaques f la producció de liet",
"Les Mete i 111/r apreciació" I
"Organització 1 g u i a', g e de S i ndicals agrfcoles", 1 estan impri•
mint-se o en preparacid per
sort ir durant ei cursi "Fertitlitzacid de terrenvs*. "Vinya-,
- Conreu t'orear; "Màquines
agrfcoles", "Constr,i.Tions rurals", "Analisis de vins', "Fa.
bricari6 de conserves vegetals
"Indústries derivades de la
Ilet".
La gran acceptació que la Set;
cid d'ensenyament postal tingc4
Eany passat entre els nostres
agricultors, fa preveure encara
un major desenrottliament en pi
curs present.
No s'ha d'insistir gaire per
remarcar la importància que
tenen en l'agricultura ele reneixement titcnies, que gen PI
fonament d'una pràctica raele.
aal i profilosa. L'estudi dels
textos eserils amb claredat i
profusament illustrats, complelant-se amb la correcció denencine i evaituadó de consultes,
taran comprendre el per (mé de
moltes operacions retes avui prr
rutina. i millorar-les. Fiare,/
nombroses les lletres rebades
en'llemanda de la instauracisi
d'aquesla Secció que convenceren de la seva utilital, aro'
bon comprovada.
La inscripció pet noruhrt>
d'assinnatures que es des;igi
pot fer-se a la secretaria de.
il'Esc ' da Superior d'Agrieullura, carrer d'I - rgell. núm. 187.
Itarcedona, la qual tumbé donara tots els detalls neressaris a
totbom que ho

CONREUS
Altans que tot, Servei efectua un
cstudi agronOmic complet de les regions
que convé valoritzar per desenrotllar
amb ple coneixement e/ seu programa
d'acció.
Distriburi6 de fruiters. — Des de
1912 a 1522 Im distribuit als agricultor% 25 000 arbrca fruiters, 170.000
entre hieda-ra y es i empella i 68.000
acUcies.
Vivers cnoperatitis i ¡ardías errala.
—En ml mateix nerlode e Servei organitzä cn eis diversos departaments 73
vivers cooncratius amb un jardi-escola
soez. Aixf ds agricultors, ultra adquirir a bonfssim preu els plançons
perfcclament adaptables a la localitat,
tingueren manera de familiaritzar-se
amb la tècnica de les mis importanta
operacions de conreu.
Colirru de la 'taquera. — El Servei
ha subvencionat amb 5.0 00 francs les
principals oficines agrícoles regionals
per facilitar la plantació de nogueres
empeltades sature patrons reSiStentS
les malalties i lis estab'ert un camp experimental per estudiar la resistencia
comparativa de les varietats a emprar
perSeft>ezie‘:allnra.—El Servei. ultra prendre part als trettall, Com,,è nacional de ho s cos, ha fet experiencies
sobre els metodes de defensa contra
el s incendi s . i actualment fa una Utira Pr , PaGarlda rn cr intensificar la
plantaci4 d'especirs reinoses.
Cniireu de hIaljles medicinals i arenuitiques. — El Servei ha contribuit directament a organitzar missions d'estudi a l'estranger per inve s tigar es
mitjans mes eficaços per l'increment
de' conreu de la lavanda. del piretre.
ctcetera, i de les n'antes medicinals.
Conrrut horticnIrs. — Per augmentar el C o nrell ele les plantes dlorta. e:
Servei lia reparlit gratuitament 70.000
plantes dasparrace. 120.000 de maduixes, 42 non carxrdes i Z/11 granclissim nombre dc Ilavors. Tambe lea distribuit 210.reon estaques de vimets per
afavorir la indústria dels cistells en
ks regions fructicoles.
Aurc,nrcus. — Durant la guerra
la P. 1- . Id. coopera amb el Govern ami)
conferèncie s . cursos. premis. concursos , etc. per intensificar la producci6
1 amb anue s t objecte va contribuir a
la creaci6 d'horts obrers" i palia
un manual especial pràctic de conrcu

aorta.
AUGMENT DE LA PRODUCCIO
UNITARIA
Lluila contra les munIch lhici — D'acord amb els serveis nacionals d'entomologia i inopatologia i suvencionant
els cstudis a l'estranger, els campe experimentals, l'adquisició d'insecticides,
d'in s truments per a laboratori, introduint paresits d'America, transpnrtant
gratis el material necessari per la Vmta contra !a l'agosta, etc.. la P. 1.. M.
115 enntribuit eficamer.t eemhatre ks
malalties de les plantes conreades.
g Adobs. — El Servei ha distribuit
ratuitatnent adobs i Ilavors als camas
ieesptaci n ns experimentals de l'Estat
prep ara ara una campanya sobre l'ús
dels diferents adobs.
S,* Crifi iI Ilarrors. — La P. L.
ha concedit trànsit !Iluso als cercals de
lavor. i ha donat bitllets gratuits als
tècnics de les estacions de genética ex.
perimental.
lierbes. — Per comhatre les
male s herbes ha organitzat pel seo
contrae experitnents d'extinció amb
ecid sulfüric a diferentes regions.
Aprofitarnent dels troductes. — La
conservarle') de la (Imita (conserves, dessccació, etc.) ha estar impulsada pel
Servei, mitjancant premis, facilitant
excursiems d'agricultors i aconsellant
els tipos i varietats deis proartes Més
apreciats pul cansum.

MECANICA AGRICOLA
Itolt intensa ha estas l'activitat desplegada pel Serveis. al qual , mitjancala conferencies i publicacions, subvencionad amb 3o.000 francs els Sindicats regionals. organitzant experiments, ha do:tat a coneixer la maquinria 1111mILaLORAMENT DE LA

RAMADERIA
Prats.— El Ser%ei ha recollit

a Suis-

sa una copiosa documentació sobre cl
millorament de1.5 prats de muntanya
ha fe:t una actka propaganda pel desenrotllament de la ratnaderia i per
l'augeneat de la producció litctea.
Piscicultura. — Ultra la publicaci6
d'un manual que es reparteix gratuitament. el Seren ha organitzat viatges
d'estadi per agricultors, ha estudiat els
mercats de venda i actualment cstudia
c's ports de pesca del Mediterrani.
Pormatac i menitcga. — El Servei
ha subvencionas ami, 2.0n 10 frailes cada una a les 12 primeres cooperanves; ha distrihuit iil.oean fundes de oread% entre es enoperatives que han lutrMuit perfeeeionaments en e's
des d'elabotaciGe lia fet lambe n,,mbroses publicacions i actualment estudia els mitjans dissesnmar la rcparticiO regular de la Ilet tiesta en cls
principals Centres urhans.

INSTRUCCIO AGRICOLA
Publicacions. — El Servei porta actualment pub'icats 25 manuals que, junt
ara lis circulars, els buslIctins comercials, etc., es reparteixen gratuitament
als agricultors.

Conferhtries. — EI Servei porta fites centenars de conferneies en teli
els departaments travcssats per la xa7‚da ferroviZeria.
Viatges — Per completa7
la instrucció professional dele agrk¿•
tors ha organitzat viatges a difetenta
regions de Franca i a l'estranger.
Suissa. Holanda. Melca. Anglaterr,
etcétera, contribuint directamcnt en les
despcses.
Escoles. — La P. L. 1%1. té crees
dues escotes, una per l'ensenyament de
la dessecació de les fruites i ialtra 7-r
i'empelt de la noguera.
Congeessrs.— El Servei assisteicals
Congres sos agraris presentant ITICMkitS
i raports originals. fruit dels exr¿ments i estudis que va fent.

NOUS MERCATS
El Servei agrícola ha estudias les czracteristiques dels jaleos renans,
ropa Central i Escandinevia a 1 'bete de coneixer els francesos
dejen adquirir.
EXPOSICIONS 1 CONCURSOS
Fit re2o organitze el Congres de
noguera, i des de tqto a 1932 pre"e4
Part amb cs seus stands a les espsicions de Petrograd. Brusselles,
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INSTRUCCIONS PER AL PUBLIC
(28 octubre - 4 novembre 1923) amb la
que .sinaugura l'Autödrom Nacional da Sitg33-Riba3 palrocinat per S. M. el 111, beneint les obres S. 1. el Bisbe,
i actuant de padrins els Excms. \ M inistre s Plenipotenciaris d'Anglaterra i d'Itälia en representad() de llurs
augustos Sobirans i ami) assistència del Ces Diplomätic.

PREUS I BETALLS

PER A LA GRAN

SETMANA AUTOMOBIL ISTA

INTERNACIONAL

PREUS D'ENTRADES 1 LOCALITATS
LLIURES D'IMPOSTOS. VEGIS
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PERSONALS
Entrada i de Notes uniformat
Entrada popular ..
amb Iliure cireulacid
Entrada a "Pelouse" o de lliure circulació
.
Entrada a llotja i Tribuna (amb
lliure circulació) • •
•i•
Llotja (s'expenen des d'avui a
l'estatge social, Placa de Catalunya. 9, quint pis

2 9

4
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non u.

Dia

1 Iluv.

drum.
13. Circulad() per carretera: A) Deepres de les duce de
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la nit de (lezne, dia 28 del rarraid, sera prohibit el liiansit
per les Costes de Garrar en direcció a .Barcelona !t e s l'AutOdrorn. Aquesta rala tals estere oberta en dirennii de Sitges, d'oil podre anar-se a Barcelona per Yilanova-Vilafranca, en la carretera de la qual
continuare essen! normal !a
circulacita Per la tornada dc
l'Aulialroin, des de les dues de
la tarda a les dues de la nit,
seria prohibida tole alira direecid en la primera carretera que
nur sigui ic Salge: a Bareea na.
13) Des de Barcelona es coMire la carretera de Garra; i
era lotes les Costes nimbé, on
force pública que el 413Ve iii eivil disposi, disaribuida de manera que lots vis vi.ralges quedin vigilats, ultra disposar un
o dos guardies a cada tree o
quatre ceras metres per tot e t
l'erg dels 39 quilòmetres
Barcelona a l'autbdrom.
C) Hilvanar de romandre
quasi V0111.12)111 mea: bucal el
Fas a nivell de !a carretera que
rondareis a l'Hospitalet amia la
4ia del ferro:Jacte .] de allano
va, els carters pr:_indran !a direccd d'EspIngues. Des d'agalesa punt podran fins a les
aula del mal( prendre indistinlanas: id la via Vilatrenea.-Vilannova, o be la de Colmena re (tersar, pero) des d'aquesta hora
endavard l'autoritat els indicare quina de 'les dues direceions limaran de seguir, segons
l'aglorneracid /n'ocluida a cada
una.
El pas a nivel l de la vareelora de (terral pròxim a Pestaca& de Sitges estere lambe interceptat, pel qual quedare
tanabb tanrat a la eirculac:á de
vehicles, els xofers dels gneis
halaran de prendre el carni desvinat que s'Ira eunstruit exvofés per arribar a l'Autadrom
seguirrt les indicacions que es
itrobaran en la dita bifurcacid.
D) L'Autailrom Nacional ha
disposat la coldonació dele autos diantre la -pelouse" en cae-
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VEHICLES
Entrada d'autos a 'Pelouse"
Entrada de cotxes (excepte
auiämnibue) al recinte
sense viela__
Entrada d'aulenanibus i col- )
xes de cavalleries a l'uf- )
recinte
..
Entrada de rnolos i sideears .
Entrada de hieielet.AA
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NOTES
L L'Autbdrom Nacional cedeix amb un 50 per 100
de rebaixa sobre el viatge
nada en tercera classe un determinal nombre de bitHele especrals d'anada i tornada al
baixador de l'Aurbdrorp Nacional, els gneis s'expendran simula:miar/2M a lee naateixes
taquilles; els que adquareixin
entrades o abonarnents persatale de qualsevol classe per al
die de la inaugurad(*) i serviran
tan sede per ale trens d'anada
que surtin deinà, diumenge, die
28 del corrent, del Passeig de
Gràcia de quatre a cine del metí trailjanriant ele dits d'antele
plisan balsas a l'amada a Sitges, pera de tornada 'duran de
prendre el tren al baixador de
l'Autödrom.
2.« A la "Pelouse"
re diversos malees de ardieras,
que es llogaran soltes a 2 pessolea el primer 1 quart dia de
les curses, 'per 1 pessela la de
Motos., i 150 la il'aulorieies.
Exigencies d'ordre interior impossibiliten caravis de
classe una segada dins l'Autbdrom.
4.' S'expenen en aquestes
taquilles, al preu de 750 pesseres, els vals per als "paniere", preparats pel Majestie
Hotel d'Anglaterra i Granja
Yolanda.
5.» La venda d'entrades
de "paniers" tetes, respectivarnent, a les portes i a l'interior de l'Autadrom tindran
10 per 100 d'augrnent.
6.` A la "Pelouse" i junt
les tribunes, s' e xpendran entrades a les mateixes i a les
.(*)

llotges arnb un 10 per 100
d'augment, admetent-se la contrasanya que es tingui cum per
tot el seu valor efectiu i abonant-se pre letal, r Unicamerat.
el suplement. Les grades de
tribunes no .seran numarades,
mes un rigorós control assecurare. seient a cada perSoria.
7.• La suspensió d'una cursa, un cop començada, no diana
dret a reclamar el; pecezuelos
fets per l'espectador, fos el que
fos el mona' de la suspensió, i
un ajornament tampoc autorazara tal reclamad& mentre
l'empresa anuncia' la cursa per
una data compresa en els 15
dies següents. La suspensió
n luna de les quatre curses obliga a la Societat a reintegrar
als abonals ush quena peal
de l'import total de l'abonament.
N.' L'entrada a l'Autadrom
sera permesa en els dies de
cursa, mitjançant liguet des de
les cinc, facilitant-se "sortides" sois als carninants filas a
les vuit, en la miel hora, ateces con] cesan toles les nevessitals en l'interior, no se'n facilitaran mes, inutillizant-se
els tiquet; en abandonar-se el
local.
9.• Seran gratuits els serveis higienice, telefònics de
l'interior. aigua potable, boliquins, etc.
10. Als baixne de les tribualee lli ha insiallet un servei
ele faidei i tr a legratia públicas
Ir condniear directament
anda la resta d'Espanya i lesran riges.

11. L'Aultdrom Nacionr.I
landre installat als baixos de
Irre tribunes un negociat d'in¡('rines i tecúan/racione, en el
qual sera oriental el públic, i
empanas eis serle drets. De la.
inateixa manera existirà, a pert
ri1in l'ofieial i nombrosa forra
armada, una pulida privada
que Ira autnriteal plenament
l'excellentissim governador civil per ter cumplimentar les
disposicions generals.
12.

De les comunicacions

carrilaires: A) Ultra el 50 vi'
100 de rebaixa determinada en
Ja nota la Companyia de
NI. S. A. establirà un servei especial de trens des del bajando' . del Passeig da Grecia de
les quatre 'naif, succeint-se
els trens crida den o quinze minuts aixt que ho m a rinen el servir' (anidara. Per a la tornada
es eurneriati,ira el servei extraordinari a les 15 horca, prorrogad-se. 1 ins a tarara hora
nceassari. 11 darrer tren sor! in ir del ',alisados de l'A.utsadront
a mitja Oil.
11'. Es posaran alguns hieras
extraordinaris de tornarla. 'Piarraniar-Autindrom a Tarraizana
i neus, aixt com d'anatta, Medra], Vaninria, Saragossa a
Te rramar- Aut bdroan.
Cl En la totalitat (Ir les eslaeions de la xarxa .le M. :3. A.
exraptuald Barreno/a, i en i es
mes important, t'antele d'Espanya s'expoodran enleados
des del...die 25 del present oeI

t ubre.

D) Al baixanlor del Passeia
de Gracia (Ilarcehanr0
tallaren neti taquillas especia:3

HORARI DEL SERVEI ORDINARI
Número
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Trens dc scan !ants

li

510
542
442
422
444
500
810
332
522
!Número
st

tren

331

OCTGES

658
759
8'13
114o
1409

Cunear (.1" Valencia
Lleuger dirrete Tarragona
"de Vilanova
Mixte de Madrid
Lleuger de Vilanova
Exprés de Valimeia
Corren de Madrid
Omnibus Pieamoixons
Mixto de Vallo/ale.

17.50
1925
21'59

frao
1 lija
1 a •no,
1758

19'33

curten

•

501 tExpree u Valencia
811 'Corrdu a Madrid
441 1Lleuger ti 'ilanova
431 ,Omnibus
Reus
423 ¡Miste a Madrid
565 'Lidies dir. a Ta
443
"
Lleuger a Vilanova
513 Güira* a Valencia

Arrlbon
Arriben
Peaseio
a
Vallcarca Carral`Ce Gracia Darcelona
al

17'18

Trers asccnecnts
( m mn ibus Picamoixons

cataciona Co

ea
f rielg
Barcelona del
de Cro e. ia

512
8'37
0'20
11'17
13.05
15'25
1830
1901
20'00

526

711

8'25

8'27

850
tV2i

11'7,8

14'22
1800
1040
2207

9'11
13'09
151,11
1800
18'58
2030
23'35

13'19
Ha

Carrcf

616

Vellcarc•

5(1

1021
1238
1.1'08
16'50
19'58
2105

_
CITCES

624

633

10'32

931
10' í I

12'.14

14'16
17'00

18' • 3

19'11
2014

23

ArrIben a le; octaciona de

8•50

9'33
1.!•011

1325
15'13
1813
19'11
air .1 4

2006
21'13

1421

17'18
19-23
2011
21'21

Classe
COIS,1

P. S. T.
S T.
S. 'P.
P. S. r.
O. T.
o. 'P.
P. S. T.
S T.
O. S. '1'.
(Aasse
de
eufxes

O. 'I'.
P. S. T.
S. T.
S. T.
P. 8. '1'.
s. T.
S. T.
11). S. '1'.

rers numerats, ortipant uns
cinquanta quilòmetres en ia

seva longitud. Els adinere d'arribar senara vollocats en els
inunedials a ala sortida.
E) Les velocitals super:olas
a 35 quilòmetres per hora fintiran les multes de 250 a 500
pesseles.
1.a musa e/Time/u:ara a les deu
en punt del raen.
FESTES COMPLE.?.IENTAWIES
1.• La vila de Sitairs
jasa, a les cinc de la marinada,
Papariciú de Pauba del dia 28
ami) un cuneen veneeta, que
sera donad amb tole propietat
a la placa i cro a res :Varice'.
2.` Un cop arabat resanentat concert, s'obailran al públie
les portes del magsatfie Museo Can Felina', medre ronden
pi, la vila engarlandada els
gegants i nans en curiosa costilla.
3.` Cada dia de curses, a les
quatre de la larda, , ni ave/nidos
les compelieions, Ritz
servira tes dancants itinlre el
lnit I C jarell deis Tarongers,
emplacrit a la "Pelouse", exquisiniament abellida, i a les
sis ni Parc-Hol el de Terral:lar,
l'iluminare els serie !loes d'un
to somnolent„
4.. Diverses bandee militare exora:tarad comier a is a di1'''rents indrits I te 1 ' Ant OehrrO
el moment d'acabar-se les
el] eS es.

5. • A les cine de la tarda
s'iniciara a Terramar una se-

tablire un servei especial de
n'ens directes entre el Balsador del Passeig de Grecia i el
nou Baixador de.l'AutOdrom.
Per a l'anada circularan
tren; des del Passeig de Grecia, des de les quatre del mati,
amo intervaals de deis a guinea
aninuts, si aixf ho exigeix l'afluencia de viatgers, Ilevat
les naturals interrupcions per
donar pas als trens ordinarise
Ele trens que surtin entre les
quatre i les eine es detindran
ADVERTIMENTS
tarnbd a l'estació de DesearloPrimer. - Essent els preus na-Sans, per tal de prendre
de begudes, aliments i ciernes viatgers.
per al gros públic aprovats
Per a la tornada a aquesta
per l'exelile.ntissim go‘ernador
ciutat, començarà l'expedició
civil a proposta de Plutintroas dc trens especials a ales • tres 'de
Nacional, es prega que es da- la tarda, la qual linea llore
nunci qualsevol n'As al Nego- anal) intervals variables segruns
vial de Reclamadoras, establert l'afluència de vialgere fins a
sota Iles tribuales.
les dotze de la nit.
i Segon. r-S'aconsella amb la
Amb el fi d'assegurar Por.
major insistencia que, en bé de
l'ínteres públic, s'adquireixin (ba nal desenrotallamenti del serles entrades d'autos i persa- vei, procurant les més grans
nals arad el maximum d'ante- facilitats al públic, es recomalad& possible. Aix1 medran evi- na al maleta( temps que s'atentar-se insnficrencies día tren, gui a les següents instruede nquels por als dinars, de eions:
r.erveis gimiera 13, etc., etc.
Primera. - En evitacid
Contingut dels "Paniers" (di- glorneracions a les taquilles a
nars) al preu de 7'60 pessetes darrera /lora i de les molesties
Dos•panets de.Viena,
que Mana originas i an-ibieli
Mitja ampolla de vi de marca
més que la klonipanyiaregional,
Ferrocarrils pugui fornmr-sé
Cent grams de vedella.
idea del nombre de viatgers a
Vint gramos de pernil en dos concluir, i disposar en conse,
trossos,
qüencia ells elements neeessaUn quart de pollastre rostit. ras a tal objecte, és annvennent
Dines fruites del tenlos.
d'adquirir anda anticipaciú ela
Un dolç (pasta tullida),
especials d'enrula j torDos lovaltorn ile papes.
nada que es traben a la venda
vidrie,
Un' vas de cartrO n
al Baixador del Passeig
Una bosSa anib oscura- Gracia i a l'estad& du Bareelodenle,
na-Sans.
Un tira-taps.
Segona. - Es recomana als
AUT3M0111-a-La Federa- senyors vialgers d'utilitear els
Illogalers d'Autondbils primers frene de matinaiia,
d•
posare un servei especial ade amb sal fi d'evitar la congestl.4
Ilareelona-Aut önlrom i tornada, deis segtienle i a la possible
nl qual fi mobiliteare uns 1.000 ninfea -de cebada als combnis.
veltiries al preu, per persona Al rnateix temas s'adverteix al
(antula i tornada) d'unes 30
públic, que havent -ce previst
pesseles.
Irens especials per a la tornaVIES MARITIMES. - Diver- • da fins a les dotes de la !Uf, és
sos vapors des de Mallorca, inútil la precipitacid, per a
Valia ncia i altres indrets d'Es- efetq uar-ho immodiatana e n
patiya estahleixeu viatges a
després de terminar. l'espestaSlItres.
ele.
SERME! SAMITARI-Clinica.
Tercera. - Per a tnés gran
n• L: . :. , n • dala doctors Coraehan comoditat del pühlio, el i liar 28,
liar, ala'
al metí, s'II:ti/A/taran Pis
TELEFONS INTERURDP.MS 1 enlificis del ltaixantor del PesTELEGF13.73. - 111 l'aura et seigi. de Gracia per al &simia
dit eervei a lispociciÓ dual pti- de bitllets i acres a l'andana,
blie.
'laven de dirigir-se els que /leB A R S. - Iii tintura cinc sitgin viatjar en regona deseo
quioscos, a crerree de l'tnixate- al nou edifici
catares de
ria Valenciana, situnts a da- Claris, i els que utilitzin la terte: a nuas lloes de la "pelouse", cera desee, a l'atine edifica del
on hi llame tota classe de be- Passeig, de Grada.
gudes i rnenjars freds.
Quarta.-Per descongestioA la -Popular", un quiosc, a
earrec del restaurant dcl teatro nar el Baixador del passeig de
Gracia i al mateix temps eviCòmic.
Sota les tribunes, en la seca tar confusions que poden do -i
part davadiara, hi tindran un fiar lloc a seguir falsee rules,
quaosc la mena de les socola- e Is trans ordinaris d e. les linles
tes "Nelia" i el vermut Martini de Valls. Saragossa r Trirragona que sorna de Barcelona.
i Rossi, ami) Hure espeeilklitats.
Es eonvenient que el públie, Tenue zu metí fine a les den,
a mida que entri, es proveeixi diumenge. dia 28. no admetran
tal y egua' als quioscos, a fi d'e- Viotgers per a .cap destinad()
a ll Itaixador del Passeig de
vitar a les hores de migdia
agionieracions i penh de • no Grade, /laven: Pls que hagan
ili .tera nI
r e d e(papig
l sa sIstreine
d s /1:
1
poder Aseer satisfets ami) la ur- ;01'in,ati_l
Ilarcegencia que sempre convindria, prendrels a l'ostaeiö
per a mejor ordre c els sertana a ) o a la d e Barcelona
elS que l'Aulbdrom Nacional
ta estabbartna en benefici del Sanas,
- Degut al gran
A lis Ocmi (101 mati liti /dura
nombre de Irens quo eireala11Din nuisra i la benedleen4 da
ran per la Ilnla do Vilanova, el
les obres per l'idlustrissim se- pas a nivel' arnb la carretera
nyor bisbe de Vich, an a dos d'Hospitalet i el que es (roba
inerte d'ollera iconicarare la torant l'estació de Sitges, mancarea.
taladran quasi constantment inLa Companyla de Ferrocarrils tereeplada la earrolera de Sitde Madrid. Saragossa i Ala- ges, per la (mal cosa es renocara/. per donar facillitals a/
mana als automohilistes la
públie d'aquesta capital pina
conveniencia de seguir rulos
.tesitgi traelladar-se a l'Aula- que no exigrixin Penerenament
droM el Ola 28 del corred., es- d'aquests passos a nivel).
rie de hallades de totes clases
en tres grandiosos envelats
que, units entre si per una ampla avinguda, formaran un sol
bloc capar per a 8,000 persones. Una cobla i divesrses buzdes militare executaran les baHades, essent cada envelat per
a una determinada especialital
de hall; sardanes, balls modermis ti balls entice. Aquende
balls continuaran fine a la matinada.
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M rinjadors, des de 1,500 a 15.000 pessetes. — DormitorIs, des de 2 003 a 12,000 pesseDeGpat)..-.G, des de 1,500 a 5,000 pessetes. — Rebedors, des da 2C3 a 2, 000 P es setes. —Salons, des de 6 00 a 10,000 pessetes.

tes. —

Descomptes especials per a pisos complets.

Nota. — El que visili aqu esta rasa quedara conveneut que sense sortir del case de la rintat pot obtenir el màximum d'avantatges sobre llurs similars.
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Es rol azernentar co el p^s de 2 a E acorgrama mensual.
indisperisento a aesnoarae i rnele!ts da CrpercIl digestlu, tt.berculosos, bogolata pe/ trebaN, disgusta r], etc.
PRESCRIT PER LA Cht77E MEDICA ....C.P1 A ..17.t.NT FASIC DE LA SALUT
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PERE, 36 (al costal del Rano Central)
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caja para un:vencerse do ello.

o, Princesa, 7, y pri y cipales farmacias ‚je Esr,
paña, Portugal y Américas.

Gran assortit ddiabitacions completes de diferents estils i acurada constracció, recentmont aeabades. als preus que a continuaciO es detallen:
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Faiina ds Ute:ris i ceta . 3

Agente e:elusivo: Hijo na /osa VIDAL n Siria.
C.. Ahincada, 21.- Venta, 8 ptas. fresco:
SEG., A, Rambla de las Flores, 11; FARMACIA

Ji

Ronda de Sant Pere, 36

D6Ctor Soivré

y porf6 6 to reataltierimit6nto de lodo 1 1 aparato go•
nilo urinario, curando>, el paciente por 0 t SOiO. 'II
invet cianea ni iä.1105 e11 gue haya 116 mtvr t air 6•6
alieo, y nadie co entera de su enfermedad. Basta

.

Egzeruador

\

4

(ir-arta reg n atrae.a)

que ilepuran la sangre y /os /tatuare, contonittan
la orina sus propiedades antiseptleas y mierollici.ls,
sus admirables resultailos s ao earrimentan a las pro
meras tninas, la niej4ria/presIgnell7alta el eenipleto

L.
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enarg2

mantfüstar ion, a. uretr6t,
g0ln.n., n ••”1.,ett., por, rtlwam,y retal.
eh% goce auitn. ao;euran pronto y raLlIcaltueitte con Ins
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LINIA A CUBA-PAEXIO
El vapor ALFONS XIII s o/lira. de Bilbao el (Ira Id de novembre . de Santander el 19,
de Grjün e! 2 . . -1, , Corun)a
¡
(ai, a
1- 11" A PUEAIO RICO, CUBA, VENEZUELA -COLOMBIA I PACIFIC
El Vapç,r MANUEL CALlio , !, ortIrn de Ilarceiona rl dril 10 de nuvenibre, de Valencia
I'll, de Màlaga el 13 i de G äLliz el 15, cap a Las Palmas, Santa Crea de Tenerife, Santa
Creu de la Palma, Puerto Ri co. Havana , La Guayra. Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla. Coi pel Canal de Panamä cap a Guayaquil, Callao. Mullendo, Arica, lquique, Antofagasta i valpara:s,
LINIA A FILIPINAS I p oPTs nE Y e r4 ^ I JAPO
El vapor
sortira de Corunya el dia
de Vigo el.....
Je Lisboa, el
dc Cadi z. el de Cartagena, el
de Variencia i de Barcelona el
cap a Port
Suez, Culombo, Singapoore, Manila, Hong-Hai, Nagasaki, Kube i

2
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Ntrica ta

Ang!na da pecho. Vejez prematnrs y 1
fienhis enfermedades originadas por la Arterloeseb.vosie y 731perteeetan
Se curan de un modo perfecto y radical y e.
evitan por completo tomando

LLUIL.,T„ 91
(darrera el Pa

1

U

3

Los sintomas precursores de estas enfermedades: dolores de.eaheca, rampa o calambres, cano
hidos de oidos, falta de tacto. hormiguea.s, vabi.
dos lilesindifiist, modorra, ganas frecuentes de

dormir, perdida de- la memoria, irritabilidad de
cardcler , congestiones. hemorragias, varices,
do feces en la espalda. debilidad, • tie., desaparecen con rapidez usando Roer Es recomendado
por eminencias medicas de varias paises; suprime
el peligro de ser ler1170 de una innerle repenlina.
no perjudica nunca per prolongado que sea SU
a0; sus resultados prodigiosos se manifiestan z
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el
total re,tablecumento f y lográndose con el mismo

Yokohama.

Luure4 A L'ARGENTINA

El vapor REINA VICTORIA EUGENIA,
de Barcelona PI dia 4 de novehre. de MaLi g a el 5 i(te l:t,, .1
p
llenos Aires.
Sa !laa Crea Ir Tenerf (.•.
Callitfidinl alai) iiff frt ida del dit vapor, arriba a Ciidt cl SAN CMIL.03, que surt
i Santander . el
de rada me s. n Ir Curimya el ifia 1. .;.• Villa g arda el 2 i de Vigo
el 3, arnbpasatge i earroca por o l'Argentina.
LINIA A NOVA Y Ff. CIFIR1 1 P^" XIC
El vapor
sortira de Barcelona el dia 25 de novembre, de Valencia el
26, de Ma aga el 28 i de Carliz el on. ean o Novo York. Ila vana i Veracrut.
INIA A FErniemon POO
El vapor c)un ,N n D rr p ez. -T' i ra do Itareel,ina el 1 , 11 15 rIP novenabro, can a Va
Alacant
n /.
el 20 i r, a Las Plima, Sarda Creu de Tenerife , Sanur
Creu de la D 'afma. l-- . ff re,
I I:": aulo Pdo.
Ciol'z a r r • h nit nitro rle la COnipanyia, que adinetra
.‘‘.,•' (1Hdel Nord i Nord-oest dEspanya per a l als els d'es(ala d iqries:1

Revista de mcdes de Paris, amb 1.1:72oeci6 castellana
103 nizzfzIs 1 un pal p a re.:allr.t, pe,. 1'52 pessetes
Cernan.m-la a tot a;: rau, i ni seu ag nL

ro
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Indiendor general
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CALÇATS NOVELTY

1:*2s vezli!s i

valc:Lcs de trin;p3rt públic. de psIssitgers zi tut

rics a ia SAS.
trcril

LAA.1.1C)N.i

1.

AF,:mts:
"Unión Comeraial Esnatiola, E. A. -Nantois, do Sadta
Isleatice., 7, vinsce.---Garat£e, broca, 126.

LA MES CLARA 1 PRACTICA
jCe

Tot aquest mes es liquida un Stoli
de calçat per a home a 18 4 50 pessetes i per a senyora a 615 Ptes.
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una existeneia larga con una salud envidiaole.
Vt.,>r l,n segals, Banana Flores, 14. Barcelon a .
y priortpdirs far:a.a , fs de Ese, fr. Peana: y
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COMPANYIA TRASATLANTICA

AVL1OS IMPORTANTS.
, - per n . ambrols.

"."1 7 7

iteren

Af¡un d'Horline (tintura progressiva per als caben, Manes): 6.Depliplorl (acta: i inotensla): 6. - Polvos (moll adherents):
Crema (evita les arrugues): 250. Aigua dentitrica (cn COrnprImits eferveacents): 5.' D.:1101 2-lontry (sala mlnerals per
ata banys da peus), 3'50. - Sanee' (comprimas al bay-rburn per
a regenerar el cabal): 3'50.
•

•
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PRODUCTES HORLINE:

LA MAQUiNIA IDEAL. PER
A LAPIETITA INEDLISTPIA
E ARCELO

ragariamirjä,

IMOW

PODUCT2.- ESPECI,L

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pell
fina i agradable, suau com la d'un infant. Els
Polvos 'd'Horline son el millor secret de formosura i jovontut.
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ip, HOTELS - RESTAURANTS - BARS .
• CARNISSERIES - TOCINERIES - LIS•
TEMES FABRIQUES DE XOCOLATS
•

MAXEMUM DE PRODUCC70
FRICORIFICA
summuni DE CONSUM DE FORÇA

Els
POLVOS d'HORLINE
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CASA CENTRAL
Poria-ferrissa, 7 i 9
Telefon 3031 A.

Salmeron, 29 ft 31
• Telèfon 1755 G.
te337,›

1,

ett

19'

(ta:(7155

qti
11

ue

11

al

I1,

Prell

SUCURSAL NUM. 2
Portal del Angel. 10.
Telefon 4033 A.
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